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60 vuotta osallisuuden ja 
suvaitsevaisuuden puolesta

kehitysVammaliitto Vietti 60-VuotisjuhlaVuottaan 
vuonna 2012. Juhlavuotenaan liitto korosti osallisuutta, täyttä 
kansalaisuutta ja suvaitsevaisuutta. Hyvä elämä kuuluu kaikille.

Liiton arvot ovat
•	 ihmisarvon kunnioitus
•	 yhdenvertaisuus
•	 voimavaralähtöisyys
•	 luotettavuus
•	 uudistuminen.

Kehitysvammaliitto toimii yhteiskunnallisena vaikuttajana, 
alan tietotaitokeskuksena ja yhteistyöfoorumina.

Liiton perustehtäviä ovat
•	 kehittämistoiminta
•	 tiedotus- ja vaikuttamistoiminta
•	 materiaalin tuotanto
•	 selkokielisen ja saavutettavan tiedonvälityksen 

ja kulttuurin edistäminen
•	 esteettömän kommunikoinnin ja 

tietotekniikan käytön edistäminen
•	 henkilöstön koulutus
•	 tutkimus.

Liiton ydinosaamisalueita ovat mm.
•	 kommunikaatio ja vuorovaikutus
•	 saavutettavuus
•	 elinikäinen oppiminen
•	 asuminen
•	 työ ja työtoiminta
•	 osallisuuden, itsemääräämisoikeuden ja 

vaikutusmahdollisuuksien edistäminen.

Organisaatio
Kehitysvammaliittoon perustettiin uusi koulutus- ja vaikutta-
misyksikkö vuonna 2012. Yksikön tavoitteena on lisätä tietoi-
suutta vammaisista henkilöistä kansalaisina, yhteiskunnan ja 
palvelujärjestelmän muutoksista, palvelujen käyttäjien ase-
maa heikentävistä syistä sekä tarjota konkreettisia tapoja 
yksilöllisten palveluratkaisujen kehittämiselle. Yksikkö toteut-
taa vaikuttamis- ja kehittämistoimintaa yhteistyössä Kehitys-
vammaliiton muiden yksiköiden kanssa. 

Kehitysvammaliitossa oli näin ollen vuonna 2012 kah-
deksan yksikköä: tutkimus- ja kehittämiskeskus Tutke, kou-
lutus- ja vaikuttamisyksikkö, oppimateriaalikeskus Opike, 
tietotekniikka- ja kommunikaatiokeskus Tikoteekki, vies-
tintä, Papunet-verkkopalveluyksikkö, Selkokeskus sekä 
talous- ja hallintoyksikkö.

Tutke edistää Kehitysvammaliiton tavoitteita tutkimus- 
ja kehittämishankkeiden sekä julkaisutoiminnan avulla.

Koulutus- ja vaikuttamisyksikön vaikuttamis- ja 
kehittämistoiminnan kohteina ovat poliittiset päättäjät, 
viranomaiset, työntekijät yleis- ja erityispalveluissa, kehi-
tysvammaiset henkilöt sekä heidän lähiyhteisönsä. Vaikut-
tamis- ja kehittämistoiminnan lisäksi yksikön keskeinen 
tehtävä on tarjota koulutusta vammaisalan erityiskysymyk-
sistä johdolle, työntekijöille, kehitysvammaisille henkilöille 
ja heidän läheisilleen. 

Opikkeen tehtävänä on edistää osallistavaa oppimista. 
Opike tuottaa oppi- ja kuntoutusmateriaaleja erilaisille 
oppijoille sekä ammattilaisille.

Tikoteekki edistää puhevammaisten ihmisten kommu-
nikointia ja vammaisten ihmisten tietotekniikan käyttöä. 
OIVALLA vuorovaikutukseen -projekti on Tikoteekin toimintaa.

Viestintäyksikkö pyrkii vaikuttamaan asenteisiin ja 
päätöksentekoon julkisuuden avulla. Ketju-lehti ja kehi-
tysvamma-alan verkkopalvelu Verneri ovat viestintäyksi-
kön toimintaa.

Papunet-verkkopalveluyksikkö edistää puhevammais-
ten sekä muiden oppimisessa, ymmärtämisessä ja kommu-
nikoinnissa tukea tarvitsevien ihmisten osallistumista ja 
yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Yksikkö tuottaa Papu-
net-sivustoa sekä kouluttaa saavutettavista verkkopalve-
luista ja arvioi verkkopalvelujen saavutettavuutta. 

Selkokeskus edistää selkokielistä tiedotusta, tiedonvä-
litystä ja kulttuuria. Selkokeskus julkaisee Selkosanomat-
lehteä sekä yhteistyössä FDUV:n kanssa LL-Bladet-lehteä. 
Selkokeskus toimittaa myös Papunetin selkokielisiä sivuja ja 
kouluttaa selkokielestä.

Talous- ja hallintoyksikkö johtaa Kehitysvammaliiton 
toimintaa ja huolehtii taloudesta, henkilöstöhallinnosta ja 
järjestötyöstä sekä koordinoi kansainvälistä yhteistyötä. 

arKKipiispa Kari mäKinen puhui Kehitysvammaliiton 
60-vuotisjuhlassa tulevaisuuden arvoista� Kuva: liisa huima
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toiminnanjohtajan katsaus

Toiminnanjohtajan katsaus
Vuosi 2012 oli merkittäVien Vaalien Vuosi. Presiden-
tinvaalit käytiin Suomen lisäksi mm. Yhdysvalloissa, 
Venäjällä ja Ranskassa. Suomessa käytiin lisäksi vielä 
kuntavaalit syksyllä. Perussuomalaisten voittoputki sai 
jatkoa ja he vahvistivat asemiaan myös kunnallisessa 
päätöksenteossa. 

Hirmumyrsky Sandy iski Karibialla ja Yhdysvaltain 
sekä Kanadan itärannikolla. Läpimitaltaan suurin koskaan 
havainnoitu Atlantin valtameren hurrikaani tappoi yli 
sata ihmistä ja aiheutti valtaisat taloudelliset vahingot. 
Maaliskuussa 2011 alkanut kansannousu Syyriassa muut-
tui sisällissodaksi, jossa on kuollut vuoden 2012 loppuun 
mennessä jo 45 000 ihmistä. Kansainväliset ponnistelut 
taistelujen lopettamiseksi eivät ole tuottaneet tulosta. 
Euroopan unionin rauhantyö sai merkittävän tunnustuk-
sen Nobelin rauhanpalkinnon välityksellä. Pohjois-Korean 
ohjuskokeet pitivät yllä jatkuvaa jännitettä Aasiassa. Suo-
melle ei löytynyt tukea äänestyksessä Yhdistyneiden kan-
sakuntien turvallisuusneuvoston jäsenyydestä.

Etelä-Pohjanmaata ja Satakunnan pohjoisosia koetteli 
lokakuussa yksi Suomen historian tuhoisimmista tulvista. 
Satoja autoja kolaroi Lahdentiellä helmikuussa lumimyrs-
kyn vuoksi. Ammuskelutragedia Hyvinkäällä ja useat per-
hesurmat pitivät silmittömän väkivallan otsikoissa pitkin 
vuotta. Helsingin kaupunginhallitus hylkäsi hankkeen Gug-
genheim-taidemuseon perustamiseksi Helsinkiin. Kreikalle 
myönnetty lainapaketti sähköisti edelleen poliittista keskus-
telua. Talvivaaran kaivoksella tapahtui ympäristövahinko, 
jonka lopulliset seuraukset tiedetään vasta myöhemmin. 
Entisestään kiristynyt tupakkalaki kielsi tupakkatuotteiden 
näkyvillä olon elintarvikemyymälöissä.

Sisäministeriön virkamiestyöryhmä jätti alue- ja kun-
taministeri Henna Virkkuselle mietintönsä, jonka mukaan 

Suomessa olisi tulevaisuudessa mahdollisesti vain noin 70 
kuntaa. Mietintö herätti kiivaan keskustelun lähidemokra-
tian toteutumisesta. Kritiikin kärkenä oli kunnille annettu 
aika lausuntojen antamiseen. Paljon julkisuutta saaneet 
vaalirahaoikeudenkäynnit ovat monien arvioiden mukaan 
jo tervehdyttäneet poliittista kulttuuriamme. Oikeuden-
käynneissä tuomion saivat mm. kaksi nykyistä ja yksi enti-
nen kansanedustaja.

FASD-lasten ja -nuorten tuen ja palveluiden kehittämi-
nen -hanke päättyi vuoden 2012 lopulla. Toimintavuoden 
aikana panostettiin erityisesti sikiöaikaista alkoholialtistusta 
koskevan tiedon levittämiseen. Projekti oli kaikin tavoin erit-
täin onnistunut ja tuotti monipuoliset tuotokset. Ratkaisuja 
haastaviin tilanteisiin kehitysvammaisten yksilöllisessä asu-
misessa -hanke puolestaan kehitti erilaisia ratkaisuja mm. 
vapaa-aikaan, sosioemotionaaliseen tukeen, muuttoproses-
siin sekä tukiasukkaille räätälöitävään yksilölliseen tukeen.

Rahoituksellisesti uusi avaus oli Asumisen rahoi-
tus- ja kehittämiskeskus ARAn kanssa toteutettava 
kaksivuotinen Arjen keskiössä -hanke. Hanke on osa kehi-
tysvammaisten asumisohjelmaa, ja siinä haetaan uusia 
malleja erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden asumi-
seen ja elämään. Valtiovalta vahvisti sitoutumisensa 
ohjelmaan tekemällä toisen ohjelmaan liittyvän periaa-
tepäätöksen marraskuussa 2012. 

Kehitysvammaliiton 60-vuotisjuhlia vietettiin loka-
kuussa. Historia osoittaa, että liitto on ollut monessa 
asiassa aikansa edelläkävijä ja suunnannäyttäjä. Työntäytei-
senä juhlavuonna katse oli suunnattu ennen kaikkea tule-
vaisuuteen ja kohderyhmiemme hyvinvoinnin edistämiseen 
myös tästä eteenpäin.

Veli-Pekka Sinervuo
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Kehitysvammaliiton 
perustehtävät tiivistetysti

Perustehtävät Edistysaskeleita kullakin perustehtävän alueella

Kehittämistoiminta •	Käyttäjien äänen kuuleminen on vahvistunut. Esimerkiksi Arjen keskiössä -hankkeessa 
kunnan asuntotoimi, sosiaalitoimi ja kaavoituksen ammattilaiset työskentelevät yhdessä 
vammaisten henkilöiden ja heidän lähiyhteisöjensä kanssa. Henkilökohtaisen budjetoinnin 
ensimmäiset suomalaiset kokemukset vammaispalveluissa olivat lupaavia. Tiedän 
mitä tahdon! -hanke laati sosiaalihuollon lainsäädännön uudistamista valmistelleen 
STM:n työryhmän pyynnöstä taustapaperin henkilökohtaisesta budjetoinnista.

Tiedotus- ja 
vaikuttamistoiminta

•	 Tapahtumatiedotus otettiin vahvemmin mukaan tiedottamisen keinovalikoimaan. 
Puhevammaisten viikko ja SuomiAreena-tapahtumaan osallistuminen olivat tästä 
hyviä esimerkkejä, joilla tavoitettiin myös uusia yleisöjä. Yritysyhteistyö K-kauppiasliiton 
kanssa Monenlaisia tuloksentekijöitä -hankkeessa oli onnistunut uusi avaus, jonka 
vaikutukset säteilevät K-ryhmän liikkeitä laajemmallekin. Kehitysvammaliitto osallistui 
aktiivisesti kehitysvammaisten asumisohjelman toimeenpanoon ja oli laatimassa 
ohjelman valtakunnallista suunnitelmaa. Valtioneuvosto teki 8.11.2012 periaatepäätöksen 
kehitysvammaisten henkilöiden yksilöllisen asumisen ja palvelujen turvaamiseksi.

Materiaalin tuotanto •	 Perusopetuslaki uudistui 2011, ja vuoden aikana sitä pantiin täytäntöön. Materiaalin 
tuotannolla vahvistettiin osallistavaa oppimista ja koulujen inklusiivisia 
tavoitteita. HOJKS:n rooli muuttui hallinnollisesta asiakirjasta pedagogiseksi 
suunnitelmaksi. Opikkeen sähköinen HOJKS uudistettiin lainmukaiseksi. 

Selkokielisen ja 
saavutettavan 
tiedonvälityksen 
edistäminen

•	 Selkokeskuksen ja Kotimaisten kielten keskuksen aloitteesta hallitusohjelmaan saatiin 
kohta, jossa kiinnitetään huomiota virkakielen selkeyteen. Opetus- ja kulttuuriministeriö 
nimesi loppusyksystä 2012 asiaa valmistelemaan työryhmän, jossa on myös 
Selkokeskuksen edustus. Työryhmä tekee esityksiä, joiden tavoite on saada hallintolain 
vaatimukset ymmärrettävästä virkakielestä toteutumaan nykyistä paremmin.

Esteettömän kommuni-
koinnin ja tietotekniikan 
käytön edistäminen

•	 Tietoyhteiskunnan saavutettavuuden edistäminen kokoamalla ja jakamalla 
verkkopalveluiden toteuttajille tietoa, ohjeita ja materiaaleja saavutettavien 
verkkopalvelujen rakentamisesta Papunetissa avatuilla Saavutettavuussivuilla. 
Kehitettiin kommunikointikansioita puhevammaisille.

Henkilöstön koulutus •	Koulutustoiminnassa siirryttiin uuteen aikaan, kun kehitysvammaiset henkilöt 
ensimmäistä kertaa osallistuivat yhdessä henkilökunnan kanssa yhteisiin 
koulutuksiin. Yhdessä oppiminen koettiin erinomaiseksi tavaksi oppia uutta asiaa.

Tutkimus •	 Tutkimusrahoitusta saatiin tasaisesti (joskin pieniä summia) myös muista lähteistä 
kuin RAY:ltä. Tutke on Suomessa ainoa yhteiskuntatieteelliseen vammaistutkimukseen 
keskittynyt tutkimuslaitos, mikä on noteerattu myös liiton ulkopuolella. Arvostus 
näkyy sitaatti-indekseissä ja esitelmäpyyntöjen määrässä sekä kutsuissa tieteellisiin 
asiantuntijatehtäviin, kun yliopistoissa kaivataan vammaistutkimuksellista osaamista.

kehitysVammaliitolla on järjestönä Poikkeuksellisen 
laaja-alainen kohderyhmä, ja vaikuttamis- ja kehit-
tämistoiminta suuntautuu hyvin monille eri yhteis-
kunnan sektoreille. Kehitysvammaliitto toimii mm. 
sosiaalialalla kehitysvammapalveluiden ja laajemmin 
vammaispalveluiden parissa, opetussektorilla, perus- ja 

erikoisterveydenhuollossa, tiedonsaannin ja ilmaisun tur-
vaamiseksi ja tietoyhteiskunnan kehittämiseksi sekä moni-
puolisesti tutkimuksen saralla. 

Seuraavassa taulukossa on esitetty tiiviisti liiton perusteh-
täviin liittyviä ajankohtaisia tapahtumia sekä liiton toimenpi-
teitä ja niissä tapahtuneita edistysaskeleita vuoden ajalta. 
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Kehittämishankkeet 
– kohti kehitysvammaisen henkilön 
täysimääräistä kansalaisuutta

Tiedän mitä tahdon! 
tiedän mitä tahdon! -Projekti on kehitysVammaliiton 
ja Kehitysvammaisten Palvelusäätiön yhteistyöhanke, joka 
toteutetaan RAY:n tuella. Projektissa kehitetään ja kokeil-
laan suomalaiseen toimintaympäristöön soveltuvaa tuen 
ja palveluiden henkilökohtaista budjetointia. Hankkeen 
kuntakumppaneita ovat Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveys-
piiri Eksote ja Vantaan kaupunki. Hankkeeseen osallistuvat 
”päämiehet” ovat Eksoten ja Vantaan kaupungin vammais-
palveluiden käyttäjiä. 

Hankkeen ensimmäisen kokeiluvaiheen (2011–2012) pää-
miehille räätälöitiin toimintavuoden aikana yksilöllisiä pal-
velukokonaisuuksia henkilökohtaisten budjettien avulla. 12 
päämiehestä kahdeksan henkilöä muutti omaa tuki- ja palve-
lukokonaisuuttaan toivomaansa suuntaan henkilökohtaisen 
budjetin avulla. Päämiesten toteuttamat muutokset kohdis-
tuivat työ- tai päivätoiminnan, asumisen tai henkilökohtaisen 
avun ratkaisuihin. Neljän päämiehen palvelukokonaisuuksia 
pyrittiin kehittämään heidän toivomaansa suuntaan työ- ja 
päivätoiminnan sisäisillä muutoksilla.

Toinen kokeiluvaihe (2012–2013) käynnistettiin syksyllä 
noin 20 uuden päämiehen parissa. Yksilöllisten palvelukoko-
naisuuksien räätälöinti henkilökohtaisten budjettien avulla 
ajoittuu heidän osaltaan pääosin vuoteen 2013.

Päämiehet saivat projektilta henkilökohtaista tukea 
tuen ja palveluiden suunnitteluun. Päämiehille järjestet-
tiin myös vertaisryhmätoimintaa. Vantaan kaupungin ja 
Eksoten esimiehille ja työntekijöille tarjottiin koulutusta 
yksilökeskeisestä suunnitelmatyöskentelystä ja henkilökoh-
taisesta budjetoinnista. Lisäksi kuntakumppaneille järjes-
tettiin konsultointia henkilökohtaisen budjetoinnin kokeilun 
käytännön toteutuksesta ja prosessin mallintamisesta.

Toimintavuoden aikana laadittiin materiaaleja hen-
kilökohtaisen budjetoinnin toteuttamisen tueksi. Tuki-
suunnitelmalomaketta ja -opasta työstettiin eteenpäin 
ensimmäisestä kokeiluvaiheesta saatujen palautteiden ja 
kokemusten pohjalta. Myös avun ja tuen tarpeiden itsear-
viointivälineen työstämistä jatkettiin testipalautteen sekä 
erikseen kootun arviointiraadin palautteiden pohjalta. 
Lisäksi projektin tulosten havainnollistamiseksi ryhdyttiin 
suunnittelemaan videotuotantoa.

Projektissa tehtävä tutkimus kohdistuu erityisesti sii-
hen, millaiseksi vammaisen palvelunkäyttäjän asema 
muodostuu kokeiluprosessissa ja toteutuuko hänen 

itsemääräämisoikeutensa toivotulla tavalla. Toimintavuo-
den aikana aloitettiin aineiston analysointi ja raportointi 
laatimalla artikkeli Journal of Policy and Practice in Intellec-
tual Disabilities -julkaisuun sekä aloittamalla tutkimusrapor-
tin kirjoittaminen. Lisäksi hanke tuki kahden opinnäytetyön 
työstämistä. Näistä ensimmäinen, kehitysvammaisten pää-
miesten yksilökeskeisen elämänsuunnittelun kokemuksia 
kartoittanut sosiaalityön pro gradu -tutkielma valmistui toi-
mintavuoden aikana.

Yksilöllisten palvelukokonaisuuksien räätälöinnistä hen-
kilökohtaisten budjettien avulla julkaistiin artikkeleita ja 
näkökulmakirjoituksia useissa sosiaali- ja terveysalan julkai-
suissa. Lisäksi täydennettiin Verneri-verkkopalvelun henkilö-
kohtaisen budjetoinnin osiota ja tiedotettiin ajankohtaisista 
kuulumisista projektin Facebook-sivulla.

Projekti harjoitti aktiivista vaikuttamistoimintaa laa-
timalla sosiaalihuollon lainsäädännön uudistamista 
valmistelleen työryhmän pyynnöstä taustapaperin hen-
kilökohtaisesta budjetoinnista. Työryhmän loppurapor-
tin valmistuttua lausuntokierrokselle projektin tuloksia ja 
kokemuksia sisällytettiin Kehitysvammaliiton ja Kehitys-
vammaisten Palvelusäätiön lausuntoihin. Projekti tuli myös 
kutsutuksi valtiovarainministeriön Julkisen hallinnon asiak-
kuusstrategia -tilaisuuden työryhmätyöskentelyyn.

Henkilökohtaisten budjettien avulla toteutettavaa 
yksilöllisten palvelukokonaisuuksien räätälöintiä esitel-
tiin toimintavuoden aikana vajaassa parissakymmenessä, 
eri toimijoiden järjestämässä tilaisuudessa kotimaassa ja 
ulkomailla. Puheenvuoroja pidettiin muun muassa Kehitys-
vamma-alan asumisen neuvottelukunnan konferenssissa, 
valtakunnallisen vammaispalveluhankkeen seminaarissa, 
valtakunnallisilla erityishuollon päivillä, International Asso-
ciation for the Scientific Study of Intellectual Disabilities 
-konferenssissa, sosiaali- ja terveysministeriön osallisuuden 
edistämisen ryhmän tilaisuudessa sekä henkilökohtaisen 
avun päivillä. Toimintavuoden aikana tehtiin abstraktiehdo-
tus Talentian vuoden 2013 Sosiaalialan asiantuntijapäiville, 
mikä tuotti projektissa toteutettavalle henkilökohtaisen 
budjetoinnin kokeilulle Talentian vuoden 2013 Hyvä käy-
täntö -ehdokkuuden. 

Projekti verkostoitui aktiivisesti käynnissä olevien henki-
lökohtaisen budjetoinnin hankkeiden (Helsingin kaupunki /
vanhuspalvelut, Helsingin kaupunki / vammaispalvelut, 
Kainuun maakunta -kuntayhtymä) kanssa muun muassa 
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toteuttaen yhden hankkeiden vertaistapaamisista. Kan-
sainvälinen yhteistyö jatkui brittiläisen yhteistyökumppa-
nin In Controlin tarjoamalla konsultaatiolla.

Projektin tukiryhmä koostuu kuntakumppaneiden, 
STM:n, Kuntaliiton, Kelan, THL:n, Vammaispalvelujen val-
takunnallisen kehittämishankkeen, Kuusamon kaupungin, 
projektin päämiesten, Kynnys ry:n, Vammaisfoorumin, Kehi-
tysvammaisten Tukiliiton, Me Itse ry:n, KVPS Tukena Oy:n 
sekä Kehitysvammaliiton ja Kehitysvammaisten Palvelu-
säätiön edustajista. Tukiryhmä kokoontui toimintavuoden 
aikana neljästi.

Onnistuneita valintoja 
Onnistuneita valintoja – Osallistavan palveluohjauksen ja 
sosiaalityön kehittäminen lähiyhteisöissä -hankkeen pää-
tavoitteena on edistää kehitysvammaisten ja muiden vam-
maisten henkilöiden sosiaalista liittymistä lähiyhteisöönsä, 
osallistumismahdollisuuksia ja kansalaisuuden toteutu-
mista vahvistamalla kehitysvammaisten ja muiden vam-
maisten henkilöiden vaikuttamismahdollisuuksia omassa 
elämässään ja palvelujen suunnittelussa. Hankkeessa 
kehitetään lähiyhteisöissä tehtävää sosiaalityötä ja pal-
veluohjausta, missä lähtökohtana on henkilön voimaan-
tuminen, tuettu päätöksenteko ja yhteistoiminnallinen 
palvelujen suunnittelu. Hankkeessa tutkitaan myös palve-
lujärjestelmää ja kehitysvammaisten henkilöiden sosiaalisia 
verkostoja kehitysvammaisten henkilöiden kanssa sekä tar-
kastellaan kehittämistyön vaikutuksia kehitysvammaisten 
ihmisten sosiaaliseen liittymiseen ja hyvinvointiin.

Hankkeen kuntakumppaneita ensimmäisessä vai-
heessa (2011–2013) ovat Lahti ja Turku. Näistä kaupungeista 
hankkeeseen osallistuu kehittämiskumppaneina kehi-
tysvammaisia henkilöitä, heidän läheisiään sekä sosiaali-
työntekijöitä ja palveluohjaajia. Myös kehitysvammaisten 
henkilöiden arkielämässä ammattinsa kautta läsnä olevat 
henkilöt (esimerkiksi asumisyksiköiden työntekijät, työval-
mentajat, henkilökohtaiset avustajat) ovat olleet mukana 
työskentelyssä.

Sekä Lahdessa että Turussa järjestettiin yksilökeskeisen 
suunnittelun koulutusprosessi, johon Lahdessa osallistuvat 
ensin vain kehitysvammaiset henkilöt, ja myöhemmin kehi-
tysvammaiset henkilöt yhdessä läheistensä kanssa. Turussa 
vastaaviin koulutuspäiviin osallistui kehitysvammaisten 
ihmisten lisäksi asumisyksiköiden ja työtoimintojen henkilö-
kuntaa sekä sosiaalityöntekijöitä ja palveluohjaajia. Koulutus-
päivien tarkoituksena oli avata keskustelua yksilökeskeisestä 
toimintakulttuurista sekä tuoda osallistujien käyttöön erilai-
sia työskentelytapoja ja välineitä, joiden avulla ihmiset voi-
vat pohtia omaa elämäänsä ja tuoda ajatuksiaan näkyviin. 
Työskentelyssä päästiin kiinni kehitysvammaisten ihmis-
ten ajatuksiin ja toiveisiin, joiden kautta rakennettiin pohjaa 
kokemusasiantuntijaryhmän työskentelylle. Lahtelaiset koke-
musasiantuntijat kokoontuivat pohtimaan omaa elämäänsä 
erilaisten teemojen ympärillä 12 kertaa vuoden aikana.

Lahdessa sosiaalityöntekijöiden ja palveluohjaajien 
kanssa käynnistettiin oma prosessi, joka rakentui myös 

yksilökeskeisen suunnittelun lähtökohdille ja joka tähtää 
myöhemmässä vaiheessa yhteiskehittelyyn kehitysvam-
maisten henkilöiden ja heidän läheistensä kanssa. Lisäksi 
prosessissa arvioidaan, ketä muita alueen toimijoita tar-
vitaan mukaan keskusteluun ja kehittämistyöhön, jotta 
ihmisten liittyminen omiin lähiyhteisöihinsä olisi entistä 
helpompaa ja jotta palveluohjauksella voitaisiin vastata 
entistä paremmin ihmisten yksilöllisiin tarpeisiin. Yhteisen 
työskentelyn tuloksena kehittämistyön kärki kohdentui eri-
tyisesti lasten ja nuorten palveluohjauksen ja sosiaalityön 
kehittämiseen. Turussa työskentely aloitettiin yhteiskehit-
telyn pohjalta.

Onnistuneita valintoja -hankkeen tutkimussuunnitel-
maa tarkennettiin. Tutkimus toteutetaan ryhmässä, johon 
on valittu hankkeen yhteistyöpaikkakunnilta neljä Me 
Itse ry:n jäsentä työparinsa kanssa. Tutkimusryhmässä työs-
kennellään kollektiivisesti osallistujien kokemuskertomusten 
pohjalta ja tutkitaan yhdessä heidän yhteisöjään, palvelujär-
jestelmää ja kehitysvammaisten henkilöiden sosiaalisia ver-
kostoja. Lähtökohtina työskentelyssä ovat YK:n vammaisten 
oikeuksien sopimus, Suomen vammaispoliittinen ohjelma 
2010–2015 sekä Kehas-ohjelma 2010–2015. Tutkimusryhmän 
valintaprosessi käynnistettiin marraskuussa 2012, ja jäsenet 
aloittavat varsinaisen työskentelyn alkukeväällä 2013.

Hankkeen tueksi muodostettu tukiryhmä koostuu Kehi-
tysvammaliiton, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, Asu-
misen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAn, Lyhty ry:n, 
Vammaispalvelujen valtakunnallisen kehittämishank-
keen sekä kokemusasiantuntijoiden edustajista. Myös 

Kuva: timo pylvänäinen / excella photo
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hankeallianssin muiden hankkeiden – Kehitysvammaisten 
Palvelusäätiön Yksi naapureista -hankkeen ja Kehitysvam-
maisten Tukiliiton Vaikuttava vertaistoiminta -hankkeen – 
kanssa on työskennelty säännöllisesti. 

RATTI – Ratkaisuja 
haastaviin tilanteisiin
RATTI – Ratkaisuja haastaviin tilanteisiin kehitysvammais-
ten yksilöllisessä asumisessa -hankkeessa lähtökohtana oli 
mm. havainto, että perinteiset asumisratkaisut palvelevat 
pääosin vaikeammin vammaisten henkilöiden tarpeita, sillä 
ne tarjoavat ensisijaisesti intensiivistä tukea arkiaskareisiin. 
Monet kehitysvammaiset henkilöt kuitenkin suoriutuvat 
arkiaskareista melko hyvin, ja tuen tarpeissa korostuvat-
kin esimerkiksi mielialaan, hyvinvointiin, ihmissuhteisiin 
sekä sosiaaliseen liittymiseen ja osallistumiseen kytkeyty-
vät asiat. Jotta kehitysvammaisten henkilöiden yksilöllistä 
asumista voidaan toteuttaa nykyistä laajemmassa mitta-
kaavassa, on tunnistettava edellä mainitun kaltaisia tuen 
tarpeita sekä kehitettävä ratkaisuja niihin vastaamiseksi. 

Hankkeen ensisijaisia yhteistyökumppaneita olivat eri 
puolilla Suomea sijaitsevien asumispalveluyksiköiden hen-
kilökunta sekä yksiköissä asuvat kehitysvammaiset henki-
löt. Hanke tuki organisaatioissa tehtävää kehittämistyötä 
räätälöidyllä, vertailukehittämiseen pohjautuvalla konsul-
taatioprosessilla, ja työskentelyssä etsittiin ratkaisuja sekä 
yksilö- että palveluprosessien tasolla. Vuonna 2012 alueel-
lista kehittämistyötä viimeisteltiin hankkeen kaikilla nel-
jällä toiminta-alueella (Satakunta, Uusimaa, Kymenlaakso 
ja Itä-Suomi). Työskentely tuotti erilaisia ratkaisuja kehittä-
miskumppanuusorganisaatioiden arjesta nousseisiin haas-
taviin tilanteisiin. Ratkaisuja kehitettiin mm. yksilölliseen 
vapaa-aikaan, sosioemotionaaliseen tukeen, muuttoproses-
siin sekä tukiasukkaille räätälöitävään yksilölliseen tukeen. 
Kehitettyjä ratkaisuja esiteltiin mm. erilaisissa tapahtu-
missa sekä Ketju-lehteen tuotetussa artikkelisarjassa. 

Kehittämistyön keskeisenä tavoitteena oli vahvis-
taa kehitysvammaisten henkilöiden omaa osallisuutta 
heitä koskevien asioiden käsittelyssä ja ratkaisujen etsi-
misessä heidän kokemiinsa elämänhallinnan pulmiin 
sekä kehittää ja kokeilla työvälineitä ja menetelmiä kehi-
tysvammaisten henkilöiden psykososiaalisten huol-
ten ja emotionaalisten tuen tarpeiden sekä haastavien 
tilanteiden tunnistamiseen ja ratkaisujen löytämiseen. 
Toimintavuonna viimeisteltiin yksilökeskeisen elämän-
suunnittelun välineiden ja menetelmien kehittämistyö. 
Yhdessä kehittämiskumppaneiden kanssa järjestettiin 
kehittämistyön seurantapäivä, jossa arvioitiin kehitettyjä 
ja pilotoituja välineitä ja niiden toimivuutta. Palautteen 
perusteella viimeisteltiin materiaalipaketit positiivisesta 
riskiarvioinnista sekä emotionaalisesta tuesta. Lisäksi 
työstettiin materiaalikokonaisuutta yksilökeskeisen 
työotteen ja työvälineiden soveltamisesta haastavissa 
tilanteissa. Toimintavuonna saatiin päätökseen koulutus-
materiaalipakettien kehittäminen haastavista tilanteista 
ja mielenterveyden kysymyksistä.

Hankkeen kokemusasiantuntijoista koostuva ohjaus-
ryhmä viimeisteli yhteisen työskentelynsä pohjalta raken-
tuneen julkilausuman hyvästä elämästä. Julkilausuma 
julkistettiin Tarinoita kansalaisuudesta -seminaarissa 
keväällä 2012. Seminaarissa järjestettiin myös omat rinnak-
kaissessionsa hankkeen keskeisistä teemoista, haastavista 
tilanteista sekä kokemustutkimuksesta ja -koulutuksesta. 

Hankkeen tutkimuksessa lähdettiin etsimään haasta-
vien tilanteiden määrittymistä palvelunkäyttäjien ”kokemus-
asiantuntijuuden” näkökulmasta ja heidän arkielämäänsä 
havainnoiden ja tulkiten. Tutkimus käynnistettiin vuonna 
2009 yhteistyössä Kehitysvammaisten Palvelusäätiön kanssa 
tehdyllä haastattelututkimuksella Asumisen yksilölliset tuki-
mallit -hankkeessa. Tämä pohjusti hankkeessa kahdella paik-
kakunnalla toteutettua, kolmen kehitysvammapalveluissa 
elävän henkilön kanssa yhteistyössä tehtyä elämänhistori-
allista etnografista tutkimusta. Siinä selvitettiin henkilöiden 
omia näkemyksiä ja kokemuksia elämänpiireistään, sosiaa-
lisista verkostoistaan ja palvelujärjestelmän toiminnasta. 
Aineistosta on jäsennetty haastavia tilanteita sen suhteen, 
miten vammaisten ihmisten täysivaltainen kansalaisuus ja 
itsemääräämisoikeus toteutuvat arkipäivän elämässä hei-
dän kokemuksiaan ja kuvauksiaan tulkiten. 

Vuoden 2012 toiminta painottui prosessiin, jota tutki-
jan tulkintojen pohjalta on käyty tutkimuskumppaneiden 
lähiyhteisöissä sekä tämän prosessin dokumentoin-
tiin. Tässä dialogisessa neuvotteluprosessissa viritettiin 
yhteistoiminnallista työskentelyä ratkaisujen etsimiseksi 
haastaviin tilanteisiin. Tutkimuksen raportti valmistuu 
keväällä 2013.

Hanke päättyi joulukuussa 2012, ja keskeiset tulokset on 
raportoitu hankkeen loppuraportissa. Kehitysvamma-alan 
tietopankki Verneriin on koottu tietoa hankkeen aikana 
kehitetyistä ja pilotoiduista yksilöllisen suunnittelun ja tuen 
työmenetelmistä.

OIVALLA vuorovaikutukseen
Kehitysvammaliiton Tikoteekissa toteutettiin vuosina 
2009–2012 OIVALLA vuorovaikutukseen -hanke. Hankkeen 
tausta-ajatus oli, että myös vaikeimmin puhevammaisella 
ihmisellä on oikeus ilmaista itseään ja tulla ymmärretyksi. 

Vuorovaikutus vaikeasti puhevammaisen ihmisen 
kanssa on usein haasteellista ammattilaisellekin. Taito toi-
mia puhevammaisen ihmisen tasavertaisena vuorovaiku-
tuskumppanina ei synny välttämättä itsestään, mutta se 
on opittavissa. Tikoteekin OIVA-hankkeessa (2005–2008) 
kehitetyn OIVA-vuorovaikutusmallin® mukainen työsken-
tely auttaa vuorovaikutuskumppaneita vahvistamaan 
vuorovaikutustaitojaan. 

OIVALLA vuorovaikutukseen -hankkeen tavoitteena oli 
levittää OIVA-vuorovaikutusmallia sekä kehittää ja soveltaa 
sitä myös vaikeimmin muistisairaiden ihmisten yhteisöille. 
Hankkeen yhteistyökumppaneita olivat Eteva kuntayhtymä, 
Helsingin kaupunki, Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri 
Eksote, Oulun kaupunki, Turun kaupunki, Muistiliitto ry ja 
Helsingin yliopiston käyttäytymistieteiden laitos. 
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Tavoitteisiinsa hanke eteni kehittämällä OIVA-ohjaajien 
koulutusohjelman sekä materiaalit, työvälineet ja tukiver-
koston OIVA-ohjaajille. Lisäksi hankkeessa kokeiltiin OIVA-
vuorovaikutusmallin toimivuutta vaikeasti muistisairaiden 
ihmisten yhteisöissä sekä koottiin ja tuotettiin tietoa siitä, 
miten vaikea muistisairaus vaikuttaa vuorovaikutukseen. 

Kaksi vaikeasti muistisairaille ihmisille palveluja tar-
joavaa ryhmäkotia helsinkiläisestä vanhustenkeskuksesta 
osallistui OIVA-vuorovaikutusmallin mukaiseen työsken-
telyyn syksyn 2011 ja kesän 2012 välisenä aikana. Samalla 
kokeiltiin, miten OIVA-vuorovaikutusmallin sisällöt ja työvä-
lineet soveltuvat muistisairaiden ihmisten ja hoitajien vuo-
rovaikutuksen havainnointiin ja vahvistamiseen. 

Molempien ryhmäkotien työntekijät pitivät OIVAa 
hyvänä ja käytännönläheisenä työskentelytapana ja ker-
toivat sen myös lisänneen henkilökunnan keskinäistä 
vuorovaikutusta ja keskustelua ryhmäkodin vuorovai-
kutusasioista. Tämä auttoi työntekijöitä löytämään 
uusia näkökulmia ja vaihtoehtoisia toimintatapoja arjen 
vuorovaikutustilanteisiin. 

Työskentelyjakson aikana hankkeen työntekijät doku-
mentoivat OIVA-työskentelyn vaiheet kirjallisesti ja taltioivat 
työskentelyyn liittyvät tapaamiset videolle. Tämä aineisto 
on luovutettu Helsingin yliopiston tutkijalle OIVAn muisti-
osuudesta tehtävää tieteellistä tutkimusta varten.

Hankkeessa tuotettiin materiaalikokonaisuus, joka vii-
meisteltiin alkuvuodesta 2013. Kokonaisuus sisältää kaikille 
kiinnostuneille tarkoitetun lyhyen koosteen muistisairau-
desta ja vuorovaikutuksesta, muistisairaille itselleen sekä 
heidän läheisilleen suunnatun Kohdaten-oppaan sekä Hoi-
valluksia-keskustelumateriaalin muistisairaiden ihmisten 
parissa työskenteleville. 

OIVALLA vuorovaikutukseen -hankkeessa on hankesuun-
nitelman mukaisesti luotu valtakunnallinen OIVA-ohjaaja-
koulutus, tähän tarvittavat materiaalit ja työvälineet sekä 
tukiverkosto OIVA-ohjaajille ja heidän organisaatioilleen. 

Koulutetut ohjaajat levittävät OIVA-vuorovaikutusmallia, 
jolloin vaikeasti puhevammaisten ihmisten ja työntekijöi-
den vuorovaikutus vahvistuu yhä useammassa yhteisössä 
eri puolilla Suomea.

Hankkeesta kerrottiin internetissä Tikoteekin ja Kehitys-
vammaliiton sivuilla. Ajankohtaisia teemoja esiteltiin vuo-
den aikana myös eri järjestölehdissä.

Hankkeen etenemistä seurattiin arviointisuunnitelman 
mukaisesti. Projektitiimi toteutti toimintavuoden aikana 
säännöllisen reflektoinnin lisäksi itsearvioinnin. Ohjaus-
ryhmä vastasi hankekokonaisuuden loppuarviointikyselyyn 
syksyllä 2012. Sisältöalueista myös OIVA-ohjaajakoulutusta ja 
OIVA-vuorovaikutusmallin työskentelyjä arvioitiin säännöl-
lisesti. OIVA-ohjaajaopiskelijat vastasivat arviointikyselyyn 
jokaisen lähiopetuspäivän jälkeen. OIVA-vuorovaikutusmallin 
rakenteisiin on puolestaan kytketty säännöllinen itsearviointi 
(Oivariihi-tapaamiset, Suunta-tapaaminen, Sulkeva-tapaa-
minen, ohjaajan Matkapäiväkirjat). Itsearviointi auttaa OIVA-
ohjaajaa toteuttamaan vuorovaikutusmallia jäsentyneesti. 
Koulutetut OIVA-ohjaajat tekevät myös vuosittain Tiko-
teekille koosteet ohjaamistaan OIVA-työskentelyistä. Tätä 
kautta hanke on saanut sekä määrällistä että laadullista tie-
toa OIVAn toteutuksesta eri puolilta Suomea.

Hankkeen päätyttyä OIVA siirtyy osaksi Tikoteekin pal-
veluvalikoimaa. Suunnitelmissa on järjestää vuosittain uusi 
OIVA-ohjaajakurssi sekä jatkaa ja kehittää edelleen verkos-
ton toimintaa. Vuonna 2012 käynnistettiin kolmen Tikotee-
kin työntekijän perehdytys OIVA-kouluttajaksi. Tavoitteena 
on, että Tikoteekissa on OIVAn kehittäjien lisäksi myös 
muita työntekijöitä, jotka hallitsevat OIVA-ohjaajakoulutuk-
seen ja OIVA-verkoston koordinointiin liittyviä töitä. 

Arjen keskiössä
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAn kanssa 
toteutettava kaksivuotinen Arjen keskiössä – Uusia 

Kesällä 2012 valmistui tiKoteeKin Kouluttamia uusia oiva-ohjaajia�  
heitä on nyt yli KolmeKymmentä yhteensä 17 organisaatiossa� Kuva: Katja BuraKoff
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tapoja erityistä tukea tarvitsevien asumiseen ja elä-
mään -hanke on osa kehitysvammaisten asumisohjel-
maa, jonka tavoitteena on laitosasumisen asteittainen 
lakkauttaminen Suomessa.

Hanke koskee kunnan kaikkia hallinnonaloja. Suunnit-
telutyö toteutetaan yhteistoiminnallisena oppimisproses-
sina, johon osallistuvat kunnan palvelujen käyttäjät, heidän 
läheisensä, sosiaali- ja terveystoimen, kaavoituksen sekä 
asuntotoimen työntekijät sekä lähiyhteisön muut toimijat. 
Hankkeessa on mukana neljä kaupunkia, Seinäjoki, Lahti, 
Kotka ja Turku, sekä kolme kuntayhtymää, Varsinais-Suomen 
erityishuoltopiiri, Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä ja 
Carea-kuntayhtymä. 

Hanke käynnistyi keväällä 2012, ja vuoden aikana 
toteutettiin seitsemän kuntatyöpajaa, joiden tulokset on 
raportoitu muun muassa asiakastarinoina sekä uusien asun-
toratkaisujen kuvauksina (ns. innovaatiokortteina). Tämän 
lisäksi kerättiin avainhenkilöhaastatteluaineisto. Ensimmäi-
sen vaiheen tuloksista kootaan raportti keväällä 2013. 

FASD-projekti
FASD-lasten ja -nuorten tuen ja palveluiden kehittämi-
nen -hanke vietiin päätökseen toimintavuoden aikana. 
FASD (fetal alcohol spectrum disorders) viittaa sikiö-
aikaisen alkoholialtistuksen aiheuttamien vaurioiden 
kirjoon. Hankkeen toimintamuotoja olivat tiedotus, tut-
kimus, koulutus ja vertaisryhmätoiminta. Tavoitteena oli 
parantaa sosiaali- ja terveyspalveluiden ja opetustoimen 
edellytyksiä vastata sikiöaikaisen alkoholialtistuksen vau-
rioittamien lasten, nuorten ja heidän perheidensä tuen ja 
palveluiden tarpeeseen.

Toimintavuoden aikana panostettiin erityisesti sikiö-
aikaista alkoholialtistusta koskevan tiedon levittämiseen. 
Kokemuskouluttajiksi projektissa valmentautuneet sijais-
vanhemmat toteuttivat kevätkauden aikana koulutus-
kampanjan, jonka avulla FASD-tietoutta vietiin erityisesti 
sosiaali- ja terveysalan oppilaitoksiin, mutta myös lasten-
suojelun piirissä toimiville tahoille ja jopa peruskoulun ja 
lukion oppilaille. Koulutustilaisuuksien aineistoina olivat 
projektin tuottama luentorunko FASD-oireistosta, Alkoho-
lin synnyttämät -lyhytelokuva sekä kouluttajien omat tari-
nat ja kokemukset.

Koulutustapahtumia oli kaikkiaan 24, ja niihin osallis-
tui yhteensä noin tuhat kuulijaa. Yksi tilaisuuksista järjes-
tettiin yhteistyössä Lastensuojelun keskusliiton kanssa, 
joka kutsui siihen omia jäseniään ja verkostojaan. Kaksi 
tilaisuutta pidettiin ruotsiksi yhteistyössä ruotsinkielisen 
ammattiopiston kanssa. Neljässä tilaisuudessa oli mukana 
yhtenä kokemusasiantuntijana henkilö, jolla on itsellään 
FAS-oireyhtymä. 

sheKinluovutus monenlaisia tuloKsenteKijöitä 
-hanKKeeseen K-Kauppiasliiton 100-vuotisjuhlassa� 

Kuva: mauri ratilainen

Verneri-verkkopalvelun FASD-tietopankkia täydennet-
tiin erityisesti koulunkäyntiä ja oppimisen tukemista käsit-
televin artikkelein. Kyseinen tietopankki koostuu nyt 50 
verkkoartikkelista. 

Monenlaisia tuloksentekijöitä
K-kauppiaiden yhteistoimintajärjestö K-kauppiasliitto ja 
Kehitysvammaliitto käynnistivät keväällä 2012 yhteistyö-
hankkeen Monenlaisia tuloksentekijöitä, jonka tavoitteeksi 
asetettiin kehitysvammaisten ihmisten työllistymisen tuke-
minen luomalla heille työ- ja harjoittelupaikkoja K-ryhmän 
kauppoihin. K-kauppiasliitto täytti sata vuotta ja luovutti 
hankkeeseen Kesko Oy:n ja muiden sidosryhmien juhlavuo-
den keräykseen lahjoittamat varat. 

Kehitysvammaliitto palkkasi lahjoitusvaroilla määräaikai-
sen työvalmentajan, jonka tehtäväksi tuli edesauttaa kauppi-
aiden ja kehitysvammaisten työnhakijoiden kohtaamista ja 
työehtosopimuksen mukaisen työsuhteen syntymistä.

Hankkeessa otettiin sähköpostitse yhteyttä kaik-
kiin yli 1 200 K-ryhmän kauppiaaseen kolme kertaa toi-
mintavuoden aikana. Näistä 55 vastasi kesän ja syksyn 
aikana olevansa kiinnostunut kehitysvammaisen työn-
tekijän palkkaamisesta. Näistä 13 johti työllistymiseen, 
ja 29 henkilön osalta asia oli vielä kesken toimintavuo-
den päättyessä. 

Monenlaisia tuloksentekijöitä -hanke on sekä herättänyt 
runsaasti kiinnostusta että tuottanut erittäin paljon ja mer-
kityksellistä tietoa ns. vajaakuntoisten henkilöiden työllistä-
misen mahdollisuuksista ja esteistä Suomessa. Hankkeen 
havainnoista ja kokemuksista on raportoitu säännöllisesti 
sekä työ- ja elinkeinoministeriön että sosiaali- ja terveysmi-
nisteriön osatyökykyisten työllistämisen edistämistä pohti-
ville työryhmille. 

Hanke on ollut myös julkisuudessa paljon esillä. Yhteis-
työssä Ammattiopisto Luovin kanssa tuotettu lyhytelokuva 
Tuloksentekijöitä työllistämässä on ollut tärkeä osa viestin-
tää. Hanke jatkuu syksyyn 2013. 
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Tutkimus 
– vammaispoliittista vaikuttamista
tutkimustoiminnalla on suuri merkitys kehitysVam-
maliiton vammaispoliittisessa vaikuttamistoiminnassa. 
Tutkimus on asiantuntijajärjestön olennainen toiminta-
muoto, joka vahvistaa ja turvaa järjestön ymmärrystä ja asi-
antuntemusta monimutkaistuvassa toimintaympäristössä. 
Tutkimus tukee samalla niin kehittä-
mistyötä kuin koulutustakin. 

Tutkimusta tehdään pääsääntöi-
sesti kahdella tavalla, osana kehit-
tämishankkeita tukemassa niissä 
tehtävää työtä sekä tutkimukseen 
kohdentuvilla erillisrahoituksilla. 

Kehittämisprojekteihin sisäl-
lytetään tutkimusta silloin, kun 
tutkimuksellisesta osuudesta on 
olennainen lisäarvo hankkeen 
toteuttamiselle.  Tutkimuksen 
tavoitteet ja fokus ovat tällöin osa 
yhteistyössä laadittua projektisuun-
nitelmaa. Näistä tutkimuksista ker-
rotaan tässä toimintakertomuksessa 
osiossa Kehittämishankkeet.

Erillisrahoituksella tehtävä tut-
kimus tuottaa uutta tietoa vam-
maispoliittisesti tärkeistä aiheista. 
Esimerkkinä tästä on kehitysvam-
maisten omaishoitajia koskeva tut-
kimus, jota toteutetaan Suomen 
Akatemian rahoituksella. Uutena 
yhteistyöavauksena oli vuosina 2011–
2012 toteutettu kehitysvammaisten asumisen ohjelmaan 
liittyvä selvityshanke, jonka rahoitti ympäristöministeriö. 

Liiton tutkijoilla on laajat ja monipuoliset yhteydet niin 
kotimaisiin kuin kansainvälisiin vammaistutkimuksen ver-
kostoihin. Vammaistutkimuksen seura on tärkeä kotimai-
nen yhteistyöfoorumi. Liiton tutkimus- ja kehittämiskeskus 
organisoi kaikille kiinnostuneille, myös liiton ulkopuolisille, 
avoimia, pääasiassa kuukausittain järjestettäviä tutkimus-
seminaareja. Kehitysvammaliitto teki myös yhteistyötä 
oppimista ja oppimisvaikeuksia tutkivan Niilo Mäki Insti-
tuutin kanssa. Liiton tutkimus- ja kehittämisyksikön johtaja 
oli asiantuntijajäsenenä Opetushallituksen työryhmässä, 
joka ohjasi matematiikan oppimistulosten arvioinnin 

toteuttamista sekä Duodecimin koordinoimassa lasten 
tarkkaavuushäiriöitä koskevan Käypä Hoito -suosituksen 
laatineessa työryhmässä.

Liiton tutkijat ovat mukana myös pohjoismaisessa 
vammaistutkimuksen verkostossa NNDR:ssä. Liiton tut-

kimuspäällikkö toimi Terveyden ja 
hyvinvoinnin laitoksen kutsumana 
Vammaisalan tutkimus- ja kehit-
tämistyön asiantuntijaryhmän 
puheenjohtajana. Tutkimuspääl-
likkö edusti Suomea myös Euroopan 
komission rahoittamassa ANED-ver-
kostossa, jonka puitteissa koottiin 
kansallisia vammaispolitiikan toteut-
tamista koskevia tietoja eri maista. 
Liiton tutkimus- ja kehittämiskes-
kus laati myös kehitysvammaisten 
ihmisten ja mielenterveyskuntoutu-
jien perusoikeuksien toteutumista 
koskevan maaraportin Euroopan 
unionin perusoikeusvirastolle.

Liitto julkaisee kahta tieteel-
listä julkaisusarjaa. Kehitysvam-
maliiton tutkimuksia -sarjassa 
julkaistiin vuonna 2012 yksi teos. 
Kehitysvammaliiton selvityksiä -sar-
jassa ei ilmestynyt uusia julkaisuja. 

Tutkimustoiminta painottui sosi-
aalitieteelliseen tutkimukseen vam-
maisuuden ilmiöstä. Vammaisuutta 

tarkastellaan nyky-yhteiskunnassa laajasti eivätkä tutkitta-
vat teemat rajaudu yksittäisiin vammaryhmiin. Keskeisim-
pinä tutkimuksen teemoina ovat olleet kehitysvammaisten 
henkilöiden asema ja oikeudet yhteiskunnassa sekä palve-
lujärjestelmän ja koko hyvinvointijärjestelmän muutokset.

Tulevaisuuden asumisratkaisut
Syksyllä 2011 käynnistyneessä Kehitysvammaisten ihmisten 
tulevaisuuden asumisratkaisut (2011–2012) -hankkeessa tar-
kasteltiin kehitysvammaisten ihmisten asumisen ratkaisuja 
Suomessa sekä yhteisöpohjaisen asumisen eurooppalaisia 
nykykäytäntöjä ja trendejä. Hanke kiinnittyy vuonna 2010 
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käynnistyneeseen Kehas-ohjelmaan. Selvitystyön rahoitti 
ympäristöministeriö. 

Selvitystyössä eurooppalaisia ratkaisuja tarkasteltiin 
kahteen maahan (Ruotsi ja Skotlanti) tehtyjen vierailujen 
ja näiden aikana tehtyjen asiantuntijahaastattelujen poh-
jalta. Aineistoa kerättiin myös kehitysvammaisten ihmis-
ten asumisen käytäntöjä ja politiikkaa koskevalla kyselyllä. 
Lisäksi tarkastelussa hyödynnettiin kehitysvammaisten asu-
mista koskevia dokumentti- ja verkkoaineistoja. Selvitystyön 
Suomea koskevan osuuden aineistona käytettiin Asumisen 
rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAn vuoden 2010 ja 2011 haku-
kierroksilla kehitysvammaisten asumiseen kohdistettuja 
investointiavustushakemuksia sekä RAY:sta saatuja kehitys-
vammaisten tukiasuntojen hankintaa koskevia aineistoja. 
Aineistoja täydennettiin asiantuntijahaastatteluin. 

Selvitystyön keskeisimpinä tuloksina todettiin tarkastel-
luissa eurooppalaisissa maissa kehitysvammaisten asumisen 
suuntana olevan siirtymisen ryhmämuotoisesta asumisesta 
ns. tuetun asumisen järjestelyihin, joissa asunto ja tuki on 
eriytetty. Selvänä pyrkimyksenä tarkastelluissa järjestelmissä 
oli myös asumisen ryhmäkokojen pienentäminen.

Suhteessa tunnistettuihin eurooppalaisiin trendeihin 
Suomessa tällä hetkellä (ARAn avustuksella) rahoitetta-
vat yhteisöpohjaiset asumisratkaisut näyttäytyvät var-
sin laitosmaisina. Selvitystyössä suositetaankin jatkossa 
tavanomaisen asuntokannan laajempaa hyödyntämistä 
kehitysvammaisten asumisessa sekä ryhmämuotoisten 
asumisyksikköjen fyysisiä tiloja koskevien kriteereiden (esi-
merkiksi asuntojen määrä, henkilökohtaisen tilan määrä) 
tarkentamista ja olemassa olevien laatusuositusten asetta-
mista kaikkia rakennutettavia kohteita velvoittaviksi. 

Perhe hoivan antajana
Suomessa suuri osa kehitysvammaisista ihmisistä jatkaa 
asumista omien vanhempiensa kanssa pitkälle aikuisuu-
teen. Tämä tarkoittaa samalla myös sitä, että monilla van-
hemmilla on pitkäaikainen ja usein hyvinkin raskas vastuu 
kehitysvammaisten lastensa hoivaamisesta. Kehitysvam-
maisten ihmisten omaishoitoa on kuitenkin Suomessa tut-
kittu vähän. 

Tässä Suomen Akatemian rahoittamassa tutkimuspro-
jektissa aikuisten kehitysvammaisten omaishoitoa tarkas-
tellaan osana hyvinvointipolitiikan kehitystä. Tavoitteena 
on identifioida hyvinvointipolitiikan linjoja ja tutkia nii-
den vaikutuksia kehitysvammaperheiden arkeen. Huo-
mion kohteena on omaisten nykyinen rooli hyvinvoinnin 
tuottamisessa, omaishoitajien kokemukset hoivavastuis-
taan ja niiden vaikutuksesta elämäänsä sekä omaishoidon 
vaihtoehdoista. Näitä kysymyksiä selvittäessään tutkimus 
osallistuu samalla keskusteluun hoivan käsitteestä, jota 
monet vammaistutkijat ovat kritisoineet, osoittaen tarpeen 

määritellä käsite ilman, että hoivattavan riippuvuus ja pas-
siivisuus otetaan annettuna.

Vuonna 2012 valmisteltiin kaksi tieteellistä artikkelia. 
Niistä toinen (Miettinen, S. & Teittinen, A.: Deinstitutiona-
lisation of people with intellectual disabilities in Finland: 
A political perspective) on hyväksytty julkaistavaksi Scan-
dinavian Journal of Disability Research -lehdessä ja toinen 
(Miettinen, S., Engwall, K. & Teittinen, A.: Parent-carers of 
disabled children in Finland and Sweden: Set apart by their 
labour of love) julkaistaan kirjassa Combining paid work and 
family care. Policies and experiences in international perspec-
tive. Artikkelit käsittelevät vammaispolitiikan tavoitteiden ja 
todellisuuden välistä ristiriitaa Suomessa sekä vammaisen 
lapsen hoivan ja palkkatyön yhdistämisen mahdollisuuksia 
Suomessa ja Ruotsissa.

Työn ja organisaation muutos 
kehitysvammapalveluissa 
2010-luvulla
Suomen kehitysvammahuollossa on käynnissä mittava 
rakennemuutos. Laitosasumisen asteittainen lakkauttami-
nen toteutetaan Suomessa vuoteen 2020 mennessä. Kehi-
tysvammaliitto on tehnyt laitosasumisen lakkauttamisen 
prosessiin kohdistuvaa tutkimusta Eteva kuntayhtymässä 
ja Helsingin kaupungin ASU-hankkeessa. 

Laitoksesta yhteiskuntaan -tutkimuksessa tarkastellaan 
laitoshoidon lakkauttamista kolmen tason kautta. Ensiksi, 
laitoksessa asuville kehitysvammaisille henkilöille kyseessä 
on suuri elämänmuutos, ja tämän muutoksen toteutta-
mistavalla on merkitystä heidän hyvinvoinnilleen. Toisella, 
palvelujen tuottamisen tasolla tutkimus kohdistuu niihin 
työkäytäntöihin, joilla asumista tukevia palveluja annetaan 
kehitysvammaisille asukkaille. Lähityöntekijöiden arvot ja 
asenteet, toimintatavat ristiriitaisissa valintatilanteissa sekä 
käsitys omista ammattirooleista ja edellytyksistä selviytyä 
omista tehtävistä ovat tämän tason tutkimuksen näkökul-
mia. Tutkimuksen kolmas taso on organisaatioissa tapahtuva 
muutos, jota tarkastellaan hyödyntämällä lakkauttamispro-
sessiin liittyviä asiakirja-aineistoja. Keskeisiä tutkimuskysy-
myksiä ovat muiden muassa, miten laitoksen lakkauttaminen 
argumentoidaan tai perustellaan, mitä muutoksia laitoksen 
lakkauttaminen edellyttää ja mitkä ovat laitoksen lakkautta-
misen toteuttamisen konkreettiset toimenpiteet. 

Vuonna 2012 toteutettiin Helsingissä tutkimuksen 
ensimmäinen vaihe (kyselyaineiston kerääminen lähityön-
tekijöiltä sekä asiakirja-aineisto organisaatiotason muu-
toksesta), jonka tuloksista annettiin väliraportti tilaajalle. 
Tutkimuksen tuloksia esiteltiin myös kansainvälisissä ja 
kotimaisissa seminaareissa. Etevan kanssa sovittiin tutki-
muksen seurantaosan toteutuksesta vuoden 2013 alussa. 
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Koulutus ja konsultointi 
– osaamista ja oppimista

Vuonna 2012 koulutus- ja Vaikuttamisyksikön koulu-
tustoiminnassa siirryttiin uuteen aikaan, kun kehitys-
vammaiset henkilöt ensimmäistä kertaa osallistuivat 
yhdessä henkilökunnan kanssa yhteisiin koulutuksiin. 
Yhdessä oppiminen koettiin näissä yksilöllisen elämän-
s u u n n i t t e l u n  p r o -
s e s s i ko u l u t u k s i s s a 
erinomaiseksi tavaksi 
oppia.  Peruskurssin 
rinnalla jatkettiin esi-
miesten valmennusta, 
ja kurssien loputtua 
järjestettiin seuran-
tapäiviä. Niin luotta-
mushenkilöille kuin 
kehitysvamma-alan 
työntekijöillekin jär-
jestettiin tutustumis-
käyntejä Ruotsin ja 
Ison-Britannian kehi-
t y sva m m a p a l v e l u i -
hin, joissa ajan aatteet, 
kuten yksilöllisyys, itse-
määrääminen ja kan-
salaisuus ovat tärkeitä 
ideologisia lähtökoh-
tia palvelujen ja tuen 
suunnittelulle. 

Prosessikoulutuksia 
toteutettiin eri puolilla 
Suomea, ja ne sisälsivät 
yleensä neljä koulutuspäivää sekä tehtäviä. Kurssien kesto 
oli noin puoli vuotta. Vuonna 2012 järjestettiin 30 pitkäkes-
toista kurssia eri työyhteisöille.

Valtakunnallisia koulutuspäiviä järjestettiin 14. Koulu-
tusten teemoina olivat kehitysvammaisuus, mielenterve-
yden tukeminen, neuropsykologia, uudistuva sosiaalityö, 
autismin kirjon henkilöiden tukeminen, aistihäiriöt, toi-
mintakyvyn arviointi, yksilökeskeinen elämänsuunnittelu ja 

aktiivinen tuki sekä esimiestyön erityiskysymykset. Osa kou-
lutuksista toteutettiin yhteistyössä liiton tutkimus- ja kehit-
tämisyksikön kanssa.

Yhteistyössä FCG Oy:n kanssa toteutettiin koulutus-
päiviä, joiden aiheina olivat vaikeavammaisten henki-

löiden tukeminen ja 
ikääntyminen. Lisäksi 
FCG Oy:n kanssa toteu-
tettiin vuosittainen 
va m m a i s p a l ve l u s e -
minaari Tallinnassa. 
Neuvottelupäiviä jär-
jestettiin alan opetta-
jille ja työvalmentajille. 

Räätälöityjä tilaus-
koulutuks ia  toteu-
tett i in  er i  puol i l la 
Suomea, ja aiheina 
olivat muun muassa 
yksilökeskeinen suun-
nitte lu ,  ikäänty vät 
k e h i t y s va m m a i s e t , 
mielentervey den ja toi-
mintakyvyn tukeminen 
sekä päihdeongelmat. 
Kehitysvammaisuuden 
peruskurssia voi opis-
kella verkkokurssina, 
ja tällainen toteutet-
tiin vuonna 2012 Poh-
jois-Suomen alueella. 

Moniin tilauskoulutuksiin sisältyi vahva konsultoiva 
osuus. Tilauskoulutuksia ja konsultaatioita toteutet-
tiin erimittaisina, yhdestä tunnista useamman päivän 
koulutuksiin. 

Koulutus- ja vaikuttamisyksikön koulutuksiin ja 
kursseihin osallistui vuoden aikana kaikkiaan 428 
kehitysvammaista henkilöä ja 3 480 työntekijää. Kehittä-
mishankkeiden järjestämiin tapahtumiin osallistui vuoden 
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aikana 1  229 henkilöä. Hankkeet Tiedän mitä tahdon!, 
RATTI, Onnistuneita valintoja ja Arjen keskiössä ovat kou-
lutus- ja vaikuttamisyksikön toimintaa.

Isot tapahtumat järjestettiin yhteistyössä muiden 
toimijoiden kanssa. Maaliskuussa kehitysvamma-alan 
asumisen neuvottelukunnan kanssa järjestettiin kak-
sipäiväinen Tarinoita kansalaisuudesta – Oikeus tavoi-
tella ja toteuttaa itselleen hyvää elämää -konferenssi 
Helsingissä. Aiheena konferenssissa oli täysivaltainen 
kansalaisuus, itsemääräämisoikeus, yhteisön jäsenyys, 
työllistyminen ja päivätoiminnan uudistaminen. Päivät 
kokosivat runsaat 300 ihmistä pohtimaan vammaisten 

ihmisten ihmisoikeuksien toteutumista ja palvelujen jär-
jestämisen tapoja. 

Koulutus- ja vaikuttamisyksikön koulutustoiminnan 
tavoitteena on tukea alan työntekijöitä ja organisaati-
oita osaamisen kehittymisessä ja toimintakulttuurien 
muuttamisessa tarjoamalla uutta ammatillista ja käy-
tännönläheistä tietoa. Koulutus on määritelty Kehitys-
vammaliiton strategiassa yhdeksi liiton perustehtävistä. 
Koulutus rahoitetaan osallistumismaksuilla eikä siihen 
käytetä RAY-avustuksia. 

Koulutus- ja vaikuttamisyksikön lisäksi monet muut lii-
ton yksiköt toteuttavat koulutuksia omilla erityisaloillaan. 

KurssiKassiin piirretään tai Kirjoitetaan itselle tärKeitä asioita� 
Kuvat: outi raunetvuo
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Kirjasto 
ja tietopalvelu
Vammaisuutta, eritoten kehitys- ja PuheVammai-
suutta, käsittelevän tiedon kokoaminen ja levittäminen on 
yksi Kehitysvammaliiton tehtävistä. Kehitysvammaliitolla 
on oma tieteellinen kirjasto, joka palvelee oman henkilöstön 
lisäksi alan tutkijoita ja opiskelijoita sekä alalla työskente-
leviä ammattilaisia valtakunnallisesti. Tärkeimmät palvelu-
muodot ovat lainaus, neuvonta ja tiedonhaku. Asiakkaille oli 
tarjolla painettuja aineistoja ja ääni- ja kuvatallenteita sekä 
sähköisiä aineistoja.

Kirjaston sähköisten aineistojen varantoihin kuului toi-
mintavuonna lisenssisopimuksella saavutettava Ebsco-
host-konsernin Academic Search Premier (ASP) -tietokanta 
laajoine kokotekstiaineistoineen. Tämän lisäksi kirjastoon 
tilattiin joitakin tärkeiksi katsottuja e-lehtiä, joita ei saavu-
tettu ASP:n kautta. Kirjastoasiakkaiden käytössä oli myös BTJ 
Aleksi -viitetietokanta tiedonhakuun kotimaisista sanoma- 
ja aikakauslehdistä. 

Kirjaston Kevali-kokoelmaa kartutettiin 354 nimek-
keellä (380 nidettä). Aineistotyypeistä verkkoaineistot, 
kirjat ja kausijulkaisut karttuivat eniten. Kokoelmasta 
poistettiin 196 nidettä. Kevali-kokoelmassa oli vuoden 

päättyessä 15 927 nidettä ja 11 968 nimekettä. Kevali-koko-
elmasta tehtiin lainauksia uusintoineen 3 747. Luku on 
12,3 % pienempi kuin vuonna 2011. Lainaajaryhmistä suu-
rimmat olivat Kehitysvammaliiton työntekijät (47,2 %), 
vammaisalan henkilöstö (myös opettajat) (21 %) sekä 
opiskelijat (19 %).

Kevali-kokoelman verkko-ohjelmasta haettiin tietoa 
yhteensä 61 152 kertaa (32,2 % nousua edellisvuodesta). 
Hakuja tehtiin eniten Nimeke-hauilla (yhteensä 36 470 
hakua) ja Tekijä-hauilla (25 083 hakua). Eniten haettiin kau-
nokirjallisuuden teoksia ja tekijöitä, joita ei ole Kevalissa. 
Asiasana- ja Vapaateksti-hauissa kokoelma ja haut koh-
tasivat kohtuullisen hyvin. Näitä hakuja tehtiin yhteensä 
6 261. Hauissa käytetyistä, alaan liittyvistä asiasanoista 
suosituimpia olivat vammaiset, kuntoutus, päivätoiminta, 
kehitysvamma-alkuiset sanat, Down ja autismi. Kirjaston 
asiakkaat kävivät uusimassa lainojaan Kevali-kokoelmassa 
yhteensä 458 kertaa (19,7 % nousua edellisvuodesta ). Keva-
lin verkko-ohjelmassa oli uutta koritoiminto eli mahdolli-
suus koota teoksia koriin ja lähettää sähköpostitse tietoa 
ja/tai kaukopalvelutilaus kirjastoon. 

Kuva: emma Kulo
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Opike 
– osallistavaa oppimista
oPPimateriaalikeskus oPike tuottaa aineistoja erilais-
ten oppijoiden opetukseen, kasvatukseen ja kuntoutuk-
seen. Tavoitteena on edistää erilaisten oppijoiden liittymistä 
yhteiskuntaan lisäten heidän toimintakykyään. Toiminnassa 
painotetaan osallisuuden lisäämistä ja tiedonsaantia. Tuo-
tannossa huomioidaan myös erilaisten oppijoiden kanssa 
työskentelevät ammattihenkilöt. 

Opikkeen materiaalit perustuvat pedagogiseen tietoon 
ja kentällä tapahtuvaan testaukseen. Tuotannon tukena 
toimii tuotekehitysryhmiä, ja osa aineistoista tuotetaan 
yhteistyössä muiden alan toimijoiden kanssa. Materiaali-
tuotantoa ohjaavat kysymykset: Miten työskennellen voi 
parhaiten edistää oppimista? Miten toimintatapoja ja työs-
kentelykulttuuria on kehitettävä? Millaisia taitoja henki-
löstö tarvitsee edistäessään inkluusiota?

Tuotettu materiaali perustuu käsitykseen, jossa korostuu
•	 toimijuus ja osallisuus ja kokemusten merkitys
•	 yhteistyö ja vuorovaikutus
•	 itsetunnon ja minäkuvan vahvistaminen 
•	 oppimisen merkityksellisyys
•	 tavoitteellisuus 
•	 monipuoliset oppimisympäristöt 

ja työskentelytavat
•	 hyvinvointi.

Toimintavuonna 2012 Opikkeessa oli tekeillä yli 50 tuotetta. 
Niistä valmistui 22 painettua materiaalia ja viisi verkkotuo-
tetta. Uusintapainokset otettiin 46 vanhasta tuotteesta. 

Vuonna 2012 jatkettiin osallistavaa oppimista tukevan 
materiaalin tuotantoa. Tällä tuetaan myös koulujen inklu-
siivisia tavoitteita ja edistetään erilaisten oppijoiden mah-
dollisuutta osallistua. Toinen painopistealue oli edelleen 
vaikeavammaisten opetukseen tuotettava materiaali. 

Opikkeen tuotanto oli pääosin painettua materiaalia, 
mutta rinnalle on noussut myös verkkomateriaali. Verk-
komateriaalia tuotettiin ydintuotteiden oheen tukemaan 
painettujen materiaalien käyttöä. Muun muassa Päivänsel-
vää – Fysiikka ja kemia -teoksesta osa julkaistiin verkossa, ja 
Yhteiskunta-sarjaan tuotettiin verkkotehtäviä.

Opikkeen myynti pysyi edellisvuoden tasolla. Vuonna 
2012 julkaistuista tuotteista kappalemäärältään myydyim-
piä olivat käsikirjat ja selkokirjat sekä oppimateriaaleista 
Yhteiskunta-sarjan teokset Perhe ja hyvinvointi, Oikeus-
valtio Suomi, Raha ja talous, Valta ja vaikuttaminen sekä 
Työelämän pelisäännöt. Käsikirjoista myydyimpiä olivat 
käännöskirjat Aspergerin oireyhtymästä, inkluusiosta ja 
haastavasta käytöksestä. Selkokirjoista myydyimpiä olivat 
Henning Mankellin teos Mies rannalla ja Harri István Mäen 
Rikkaat ritarit -sarjan kirjat. Opike tuotti myös klassikon 
Romeo ja Julia, mikä valittiin Pohjoismaiden edustajaksi 

yKsi vuoden tärKeimmistä tapahtumista opiKKeelle on  
educa-messut tammiKuussa� Kuvat: muusa Kostilainen
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kansainväliseen erityisryhmille suunnattuun kiertävään 
kirjanäyttelyyn (IBBY).

Paljon myyneitä tuotteita olivat myös kestosuosikit, 
ilmaisutaitoihin liittyvät Kuvionuotit 1, 2 ja 3 ja Maharumpu 
sekä käsikirjat Apua arkeen ja aistihäiriöihin, Kadonnut avain 
ja Selkokielen käsikirja.

Opikkeen tuottamista kirjoista mm. teoksia Graafinen 
kommunikointi, Vuorovaikutus, Johdatus puhetta tukeviin ja 
korvaaviin kommunikointimenetelmiin ja Apuvälinekirja käy-
tetään usean oppilaitoksen opinto-ohjelmaan kuuluvana 
kurssikirjallisuutena.

Aineistojen tuotannossa hyödynnettiin digitaalista tuo-
tantoprosessia ja digipainoa, mikä nopeuttaa tuotekiertoa 
ja mahdollistaa tuotteiden tiheän päivityksen. Opikkeella oli 
myös hyvät mahdollisuudet kehittää tuotteitaan asiakkailta 
saadun runsaan palautteen ansiosta.

Koulutus ja markkinointi
Opike tarjosi Opetushallituksen tuella täydennys-
koulutusta opetushenkilöstölle. Lisäksi järjestet-
tiin materiaaleihin liittyvää käyttöopastusta ja 
tuotekehitystapaamisia. 

Käyttöopastusta alettiin uudistaa tuottamalla verkkoon 
videoita tuotteiden käyttöönottamisesta ja opetuksen eriyt-
tämisestä. Valmiit videot laitetaan opike.fi-verkkopalvelun 
tuotesivuille. Toimintavuonna kehitettiin opike.fi-verkkopal-
velua lisäten sinne sosiaalisen median osioita. Markkinoin-
nissa painotettiin koko Opikkeen näkyvyyttä tuotekohtaisen 
markkinoinnin lisäksi.

Kahdesti vuodessa järjestettävät Opikepäivät ovat löy-
täneet asiakkaansa. Teemallisissa tilaisuuksissa asiakkai-
den on mahdollista kuulla ajankohtaisista aiheista, tutustua 
Opikkeen tuotteisiin ja tavata Opikkeen henkilökuntaa. 

Syksyllä 2012 järjestettiin myös Joensuun ja Lapin yliopis-
toissa tapahtumat opettajiksi valmistuville. Tilaisuuksien 
tavoitteena oli antaa opiskelijoille tietoa Kehitysvammalii-
ton toiminnasta laajasti sekä oppimateriaalien tuottami-
sesta. Teemana oli myös selkokieli ja sen merkitys erilaiselle 
oppijalle suunnatuissa materiaaleissa. 

Vuonna 2012 Opikkeen myyntinäyttelyssä vieraili 
yli 30 ammattilais- ja opiskelijaryhmää sekä yksittäi-
siä asiakkaita. Myös myyntinäyttely Pieksämäellä tarjosi 
ammattihenkilöstölle mahdollisuuden tutustua Opik-
keen tuotteisiin ja Kehitysvammaliiton toimintaan. Opik-
keen jälleenmyyjäverkostoon kuuluvat mm. Autismiliitto, 

oppimateriaaliKesKus opiKKeen johtaja leena KoKKo haastattelee toisenlaisten frendien 
sanna sepposta ja Katariina rönnemaata, jotKa olivat muKana Kehitysvammaliiton 

teltalla porin suomiareenassa� Kuva: tiina Kivisaari
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opiKKeen myyntinäyttely uudistui syKsyllä 2012 ja sai uuden 
raiKKaan ilmeen� tilassa on nyt entistä parempi järjestää myös 
Koulutusta� Kuvat: mareK saBogal

Kuva: muusa Kostilainen

Helsingin seudun erilaiset oppijat, Lapin yliopisto ja 
musiikkikoulu Resonaari.

Opike osallistui vuoden aikana 20:een messu- ja näytte-
lytapahtumaan. Lisäksi Opikkeen henkilökunta vieraili kou-
luissa ja päiväkodeissa esittelemässä tuotteita.

Opike julkaisi kaksi Opike-uutislehteä, joita jaettiin 
Ketju-lehden välissä ja asiakastapahtumissa, sekä neljä 
Tikas-tiedotetta. Opike markkinoi tuotteitaan ja palvelui-
taan alan lehdissä ja yhteistyökumppaneiden kautta. 

TVT-opetus
Opikkeen järjestämään tieto- ja viestintätekniikkaa 
(TVT) koskevaan koulutukseen osallistui toiminta-
vuonna noin 300 opiskelijaa. Tikas-verkostoon liittyi 
uusia koulutusorganisaatioita ja TVT-toiminta vahvistui. 
Toimintavuonna Tikaksen arviointilomakkeet uusittiin 
ja kehitettiin TVT-muistipeli ja Tietovisa. Tikaksen uusi 
TVT-opetussuunnitelma otettiin käyttöön Tikas-oppilai-
toksissa, joita oli jo 160. 

FDUV:n kanssa jatkettiin yhteistyötä, ja FDUV käänsi net-
tietiketin ja työsti Internet-kirjaa sekä opetussuunnitelmaa. 

Opike järjesti opetushenkilöstölle suunnattua 

käytännönläheistä täydennyskoulutusta tieto- ja viestin-
tätekniikasta Opetushallituksen tuella eri puolilla Suomea. 
Toimintavuonna oli käynnissä kaksi TVT-koulutushanketta, 
joista toinen päättyi vuoden 2012 lopussa. 

Yhteistyö
Opike tekee tuotantoon liittyvää yhteistyötä alan toimi-
joiden kanssa. Tavoitteena on hyödyntää resurssit maksi-
maalisesti ja välttää päällekkäisten nimikkeiden tuotanto. 
Yhteistyötä tehdään Opetushallituksen, valtion erityiskou-
lujen ja ammattiopistojen kanssa. 

FDUV:n kanssa tehdään yhteistuotantoja erilaisista 
oppimateriaaleista. Toimintavuonna tuotannossa olivat 
TVT-tuotteet sekä Yhteiskunta-sarja kokonaisuudessaan. 

Opike osallistui myös aktiivisesti muiden kustantajien 
kanssa Suomen kustannusyhdistyksen työryhmiin. Opike 
toimi Pavilion-kustantajan Journal of Assistive Technologies 
-lehden toimituskunnassa.

Opike osallistui myös Kehitysvammaliiton W2Id-pro-
jektiin vastaten projektin pedagogisesta puolesta. Pro-
jektissa kehitettiin selkokielinen wiki-verkkopalvelu Klikin 
(www.klikin.eu). 

http://www.klikin.eu/
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Tikoteekki 
– monta tapaa viestiä
tietotekniikka- ja kommunikaatiokeskus tikoteekki 
edistää puhevammaisten ihmisten oikeutta tulla kuulluksi 
ja ymmärretyksi sekä vaikeavammaisten ihmisten tietotek-
niikan käyttöä. Tikoteekin toi-
minta vahvistaa vammaisten 
ihmisten yhdenvertaisuutta ja 
osallistumista sekä ehkäisee 
syrjäytymistä.

Tikoteekki tiedottaa, koulut-
taa, kehittää toimintamalleja 
ja materiaaleja sekä teknolo-
gisia ratkaisuja vammaisten 
ihmisten, heidän läheistensä 
ja alan ammattilaisten käyt-
töön. Lisäksi keskus pyrkii vai-
kuttamaan kommunikoinnin 
apuvälinepalveluiden yhdenver-
taiseen toteutumiseen eri puo-
lilla Suomea välittämällä tietoa, 
levittämällä hyviä käytäntöjä 
sekä vaikuttamalla lainsäädän-
töön yhdessä alan muiden toi-
mijoiden kanssa. Palveluiden 
kehittämistä tukee yhteistyö 
puhevamma-alan järjestöjen 
kanssa sekä valtakunnallinen 
Tikoteekki-verkosto, jonka toi-
mintaa keskus koordinoi.

Vuoden 2012 tavoitteena oli 
kehittää työkaluja ja toiminta-
tapoja kommunikoinnin apu-
välinearvioinnin tueksi, jotta 
palvelut toteutuisivat mah-
dollisimman yhtenäisinä eri puolilla Suomea; tiivistää 
yhteistyötä HUS Apuvälinekeskuksen kanssa Uudenmaan 
palveluiden kehittämiseksi, tiedottaa kommunikoinnin 
mahdollisuuksista ja ratkaisuista sekä päivittää ja kehit-
tää kommunikointia tukevia materiaaleja puhevammai-
sille henkilöille ja heidän läheisilleen. Lisäksi tavoitteena 
oli kehittää Kehitysvammaisten Palvelusäätiön Yksi naapu-
reista -hankkeeseen liittyen asiakkaan ääntä vahvistavaa ja 
henkilöstön osaamista tukevaa koulutusmateriaalia. Yhteis-
työ ei kuitenkaan käynnistynyt alkuvuoden neuvotteluyri-
tyksistä huolimatta. Vastaavasti tavoitteena oli osallistua 

tietokoneen käytön tukipalveluiden kehittämiseen yhteis-
työssä Honkalampi-säätiön kanssa, mutta hanke ei saanut 
rahoitusta. 

Tikoteekki-
verkosto kehittää 
apuväline-
palveluita
Suomessa on noin 65  000 
puhevammaista ihmistä, joista 
noin 30  000 tarvitsee apuvä-
lineitä pystyäkseen kommu-
nikoimaan. Kommunikoinnin 
apuvälinearviointi on osa eri-
koissairaanhoidon apuväline-
palveluita. Arviointia toteuttaa 
moniammatillinen tiimi, joka 
organisaation yhteistyösopi-
muksen kautta kuuluu Tiko-
teekki-verkostoon. Verkostoa 
koordinoi Kehitysvammaliiton 
Tikoteekki.

Tikoteekki-verkoston toi-
minta edistää puhevammais-
ten ihmisten mahdollisuuksia 
toimivaan kommunikointiin. 
Yhteistyön kautta kehitetään 
kommunikoinnin apuväline-
palveluita ja vaikutetaan palve-
luiden laatuun. Ainutlaatuinen 
verkostoyhteistyö mahdollistaa 

kehitettyjen toimintamallien ja materiaalien valtakunnal-
lisen kierrättämisen ja uuden tiedon nopean välittymisen. 
Esimerkiksi Kehitysvammaliiton Tikoteekin suunnittelemat 
kommunikointikansiopohjat ja TYKS-Tikoteekin rakentama 
tietokonepohjainen kommunikointisovellus ovat käytettä-
vissä puhevammaisten ihmisten kommunikoinnin apuväli-
nearvioinneissa eri puolilla maata. 

Tikoteekki-verkostolle tehdyn tarvekartoituksen poh-
jalta käynnistettiin verkkoyhteisön päivitys- ja kehitys-
työ yhteistyössä Hill & Knowlton Strategiesin ja FAIDD 
Solutionsin kanssa. Vuoden loppuun mennessä valmistui 
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toimintaympäristö tiedostojen lataukseen, säilytykseen ja 
asiantuntijoiden väliseen keskusteluun. 

Neuvottelut Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaa-
lipalvelujen kuntayhtymän fysiatrian klinikkaan kuuluvan 
apuvälinepalveluyksikön, Etelä-Karjalan sosiaali- ja ter-
veyspiirin Apuvälinekeskuksen sekä HUS Apuvälineyksikön 
kanssa johtivat näiden kolmen liittymiseen Tikoteekki-ver-
kostoon. Verkoston neuvottelupäivät kokosivat Helsinkiin 42 
alan ammattilaista keskustelemaan, tutustumaan ja jaka-
maan tietoa uusimmista apuvälinekäytännöistä ja -ratkai-
suista. Vuoden aikana toteutettiin myös kaksi alueellista 
teemapäivää ja perehdytettiin Tikoteekki-verkoston uusim-
pia työntekijöitä kommunikoinnin apuvälinearviointiin ja 
tietoteknisiin laitteisiin ja ohjelmiin.

Tikoteekki-verkostossa oli vuoden lopussa 13 organi-
saatiota, joissa on yhteensä 80 työntekijää toteuttamassa 
puhevammaisten ihmisten kommunikoinnin arviointia. 

Kommunikointikansioita 
ja -ohjelmia
Tikoteekissa käynnistyi toimintavuoden alussa teksti-
pohjaisen, täysin uudentyyppisen auditiiviseen askelluk-
seen perustuvan kommunikointikansion kehittämistyö 
puhevammaisen asiakkaan ja hänen puheterapeuttinsa 
aloitteesta. Kehittämisen ja kokeilujen pohjalta syntyi 
POLKU-kansio, jonka sanasto soveltuu erityisesti aikui-
sen henkilön tarpeisiin. Kansiossa korostuu lauseiden 
rakentamisen sijaan toiminnallisuus. Kansion käytön har-
joittelun tueksi kehitettiin materiaaleja ja suunniteltiin 
koulutuskokonaisuus. Kansio jaetaan siitä hyötyville käyt-
täjille lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineenä Tiko-
teekki-verkoston kautta. 

Lapsille soveltuvia ensikansioita kommunikointiin ei ole 
juurikaan ollut saatavissa; siksi australialaisen Gayle Porte-
rin kehittämä kommunikointikansio kielen varhaisvaiheisiin 
suomennettiin, lokalisoitiin ja rakennettiin tietokonepoh-
jaiseksi sovellukseksi. Kansiota kokeiltiin kolmen asiakkaan 
kanssa. Kokeilun kautta saatiin tietoa siitä, millaiselle asia-
kaskunnalle tämäntyyppinen kansio soveltuu. Lisäksi työs-
tettiin videomateriaalia kansion käytöstä.

Ensiapua kommunikointiin -tauluston suunnittelu ja 
toteutus etenivät odotettua hitaammin, kun yhteistyö-
kumppani sairaalassa ei saanut jatkaa tauluston suun-
nittelua Tikoteekki-yhteistyönä. Vuoden aikana valmistui 
sairaalan akuuttiosastolle suunnattu kommunikointitaulu, 
jonka jakelu siirtyi seuraavalle vuodelle.

Tablet-laitteiden yleistyminen vaikuttaa merkittävästi 
kommunikoinnin apuvälineiden kehitystarpeisiin. Suuret 
ja vaikeasti käsiteltävät kommunikointiratkaisut voidaan 
asiakkaasta riippuen toteuttaa kevyemmissä tablet-lait-
teissa. Tikoteekki keskittyi vuoden aikana tablet-laitteissa 

toimivien kommunikointi- ja apuohjelmien kartoittamiseen 
ja kouluttamiseen. Lisäksi kokeiltiin laajan kommunikointi-
kansion muokkausta e-kirjan muotoon yhteistyössä Savion 
koulun autismiluokan kanssa. 

Vuorovaikutus ja kommunikointi laajojen kommuni-
kointikansioiden avulla edellyttävät puhevammaiselta ja 
hänen läheisiltään taitoja, joita opitaan vain ohjauksen ja 
harjoittelun tuloksena. Puhevammaisen ihmisen harjoit-
telua ohjaa puheterapeutti ja yhteisöä esimerkiksi AAC-
ohjaaja. Tikoteekki kehitti kommunikointikansioiden käytön 
ohjaamiseen materiaalipaketin. Ohjaus on siinä jaettu seit-
semään vaiheeseen, joista jokaiseen tuotettiin erilaisia 
harjoitusmateriaaleja. 

Lisäksi TAIKE-taulusto päivitettiin ja tauluston käyt-
töönoton tueksi käynnistettiin ohjaus- ja perehdytysmallin 
suunnittelutyö. Sovelluksia ja materiaaleja voidaan hyö-
dyntää Tikoteekki-verkoston toteuttamissa asiakasarvioin-
neissa, joissa ne yksilöidään puhevammaisen asiakkaan 
tarpeen mukaisiksi.

Tieto ohjaa palveluihin
Ruotsinkielisten puhevammaisten, heidän läheistensä, 
ammattihenkilöiden ja päättäjien tiedon lisäämiseksi Tiko-
teekki julkaisi kaksi ruotsiksi käännettyä opasta, Guide om 
tolktjänst för talhandikappade ja Samspel, yhteistyössä Folk-
hälsanin ja FDUV:n kanssa. Vuorotellen-oppaasta otettiin 
5 000 kappaleen lisäpainos. Kaikkiaan opas-sarjan oppaita 
jaettiin vuoden aikana 16 000 kappaletta.

Tietoa kommunikoinnin mahdollisuuksista ja palve-
luista jaettiin kuudessa eri tapahtumassa, joissa järjestet-
tiin näyttely. Oppilaitosten toiveesta järjestettiin keväällä ja 
syksyllä Kehitysvammaliiton Tikoteekissa avoimet ovet sosi-
aali- ja terveysalan oppilaitoksille, jolloin Tikoteekissa vie-
raili 260 opiskelijaa. Kuusi kansainvälistä vierailuryhmää 
kävi tutustumassa Tikoteekin toimintaan yhteensä 55 hen-
kilön voimin. Lisäksi heräteltiin keskustelua RETT-henkilöi-
den kommunikoinnista ja kommunikointikansioiden käytön 
ohjaamisesta kahdessa Studia AAC -tilaisuudessa, joihin 
osallistui yhteensä 80 henkilöä.

Papunet-verkkopalveluyksikön kanssa tehtiin tiivistä 
yhteistyötä. Tikoteekki oli mukana tuottamassa viittoma-
kuvia kuvatyökaluun ja viitottuihin lauluihin. Myös toimin-
takykysanastoon liittyvissä videoissa tehtiin yhteistyötä. 
Tikoteekki oli mukana Papunetin opetus- ja kulttuuriminis-
teriön rahoittamassa hankkeessa, jossa työstettiin kuvalli-
nen keskustelutaulu Urheilumuseon käyttöön. 

Tikoteekin Facebook-sivuilla tiedotettiin ajankohtai-
sista tapahtumista, uutuuksista ja tutkimuksista. Sivulla 
oli 270 seuraajaa. Tikoteekin ja verkoston sivuja päivi-
tettiin ja verkoston sivuille tuotettiin tietokoneen käy-
tön apuvälinearvioinnin kuvaus sekä saatavuusperusteet. 
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Tikoteekki-verkoston sivuilla vieraili vuoden aikana 7 400 
yksittäistä kävijää, kokonaiskäyntimäärä oli 20 310. Tikotee-
kin omilla sivuilla kävi 20 100 yksittäistä kävijää, käyntien 
lukumäärä oli 60 000. 

Tietoa välitettiin myös kolme kertaa vuodessa julkais-
tussa Tikonen-tiedotteessa tilaajille ja muille kiinnostu-
neille. Tikosen verkkosivuilla oli 6 562 käyntiä. 

Puhevammaisten viikko
Tikoteekin koordinoima puhevammaisten päivä 6.10. laajeni 
toimintavuonna puhevammaisten viikoksi. Viikon teemana 
oli ”Miten sanoisit, jos et voisi puhua?”. Tavoitteena oli nos-
taa näkyviin 65 000 ihmistä, jotka eivät pysty puhumaan tai 
joiden puhe on hyvin epäselvää. Osalle heistä myös puheen 
ymmärtäminen on vaikeaa. 

Viikon aikana jaettiin tietoa luentojen, avoimien ovien, 
tapahtumien ja kirjastojen teemaviikon kautta palveluista 
ja ratkaisuista, joiden avulla puhevammaiset ihmiset voi-
vat elää hyvää elämää ja osallistua yhteiskunnan normaa-
liin toimintaan. 

Tapahtumien suunnittelussa ja toteuttamisessa olivat 
mukana Tikoteekin lisäksi Papunet-verkkopalveluyksikkö, 
liiton viestintäyksikkö, Aivoliitto, Avainsäätiö, Autismi- ja 
Aspergerliitto, Suomen CP-liitto, Kehitysvammaisten Tuki-
liitto, Folkhälsanin kommunikaatiokeskus, Honkalampi-
säätiö, Ruskeasuon koulu ja muut valtion erityiskoulut, 
Tikoteekki-verkosto, Jaatinen ry, ammattikorkeakoulujen 
kirjastot Helsingissä ja Oulussa, Metropolia-ammattikor-
keakoulu sekä kaupunginkirjastot Helsingissä, Tampereella 
ja Oulussa (yhteensä 11 kirjastoa).

Tikoteekki suunnitteli ja painoi yhteisestä teemasta 
tiedotusmateriaalia. Lisäksi YouTuben Paputuubi-kana-
valle tehtiin videoanimaatiot kahdesta asiakaskuvauk-
sesta. Tapahtumalle rakennettiin verkkosivut osoitteeseen 
www.papunet.net/puhevammaistenviikko/. Siellä kävi 
kuukauden aikana 2 100 vierailijaa, käyntien lukumäärä 
oli 5 200. 

Viikon aikana järjestettiin tapahtumia 15:llä eri paikka-
kunnalla. Avoimia yleisötilaisuuksia oli 29 ja rajatulle ylei-
sölle toteutettuja tilaisuuksia kymmenen. Viikko huipentui 
lauantaina 6.10., jolloin puhevamma-alan järjestöt esitte-
livät toimintaansa Helsingissä Narinkkatorilla ja Kampin 

kauppakeskuksessa sekä Turussa kauppakeskus Hansassa. 
Viikko näkyi myös mediassa, mistä kerrotaan lisää s. 24.

Asiakkaat arvioinneissa
Vuoden aikana tehtiin selvitys vuosina 2008–2010 Kehi-
tysvammaliiton Tikoteekissa kommunikoinnin arvioin-
neissa olleista asiakkaista (N = 46). Tulokset osoittivat, että 
asiakkaita tavattiin arvioinnin aikana keskimäärin seitse-
män kertaa. Keskimäärin arvioinnit kestivät 15 kuukautta 
(mediaani 7). Tulosten pohjalta nähtiin tarve myös mata-
lan kynnyksen palveluille, joissa apuvälineen käytön ohjaus 
puhevammaiselle itselleen ja hänen läheisilleen sekä käy-
tön seuranta olisi joustavampaa. 

Selvityksen pohjalta muutettiin myös arviointipalvelun 
palaute- ja seurantakäytäntöjä asiakaslähtöisemmiksi. Väli-
tön palaute saadaan heti arvioinnin päätyttyä asiakkaalta 
TM-keskustelumaton avulla ja läheisiltä kyselylomakkeen 
avulla. Seurantakysely puolen vuoden päästä toteutetaan 
kirjallisesti tai puhelimella. 

Kehitysvammaliiton Tikoteekkiin asiakkaat ohjautuivat 
HUS Apuvälinekeskuksen kanssa käytyjen neuvottelujen 
pohjalta. Asiakastyössä Tikoteekki keskittyi teknisesti erityi-
sen vaativiin ja laajoihin apuvälinearviointeihin. Tikoteekki 
päätti vuoden aikana 13 (2011: 20) asiakasarviointiproses-
sia ja konsultoi kahta (2011: 5) asiakasta ja yhteisöä. Asiakas-
käyntejä oli kaikkiaan 162 (2011: 209). 

Toteutuneiden arvioiden ajankäyttöä seurattiin ja esi-
merkiksi vaikeasti CP-vammaisen asiakkaan kommunikoin-
nin arviointiin käytettiin kaikkiaan 245 tuntia työaikaa. Tästä 
suunnittelun ja tapaamisten osuus oli 70 tuntia ja vaativan 
sovelluksen rakentaminen ja testaus 155 tuntia. 

Vuoden aikana kokeiltiin uuden asiakkaan kanssa videon 
käyttöä kommunikoinnin apuvälinearvioinnissa. Kokeilusta 
raportoitiin Tikoteekki-verkostolle. Mallin kehittämiseksi 
edelleen perustettiin työryhmä. Lisäksi yhteistyössä Folkhäl-
sanin kommunikaatiokeskuksen kanssa työstettiin kommu-
nikointiympäristöön lähi-ihmisille roolikuvaus. 

Tikoteekki jatkoi myös kommunikoinnin apuvälinearvi-
oinnin tueksi tarvittavien työkalujen kehittämistä. Vuoden 
aikana valmistui arvioinnin kulkua tukevia kirjaamis- ja tar-
kistuslomakkeita sekä katseohjauksen arviointia helpotta-
vat ohjeet ja testausalustat. Lisäksi tuotettiin suuritöisiä 

tiKoteeKKi teKee yhteistyötä englantilaisen intensive 
interaction -instituutin Kanssa voimauttava vuorovaiKutus 
-toimintatavan tuomiseKsi suomeen� menetelmän Kehittäjä 
dave hewett oli pääluennoitsija tiKoteeKin järjestämässä 
sillalla-seminaarissa helmiKuussa 2012�

http://papunet.net/puhevammaistenviikko/
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kommunikointiohjelmapohjia katseohjausjärjestelmään 
bliss-symboleilla ja PCS-kuvilla sekä laajoja kommunikoin-
tikansioita WSL-kuvilla ja Kerro kuvin -ohjelman kuvilla. 

Koulutus vahvistaa osaamista
Kehitysvammaliiton 60-vuotisjuhlavuoden käynnisti 
Tikoteekin Sillalla – På Bron -seminaari. Espoon Hanasaa-
reen kokoontui 225 opetus-, kuntoutus- ja sosiaalialan 
ammattilaista kuulemaan uusinta tietoa kommunikoin-
nin ja tietotekniikan mahdollisuuksista. Voimauttava 
vuorovaikutus -menetelmän (Intensive Interaction) jal-
kauttaminen Suomeen käynnistyi Sillalla-seminaarissa 
ja jatkui syksyllä, kun yhteistyössä Intensive Interaction 
-instituutin ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kanssa jär-
jestettiin aiheesta erillinen seminaari. Osallistujia semi-
naarissa oli 110 ja se oli suunnattu kehitysvammaisten ja 
autististen ihmisten parissa työskenteleville henkilöille. 
Lisäksi käännettiin ja painettiin Voimauttava vuorovaiku-
tus -kirja ja -video suomeksi. 

Seminaarien lisäksi Tikoteekki toteutti hoito-, opetus- ja 
kuntoutusalan työntekijöille vuoden aikana 24 omakustan-
teista koulutusta (444 osallistujaa) ja kolme Opetushallituk-
sen rahoittamaa koulutusta (55 osallistujaa). Koulutukset 
painottuivat yhteisön osaamisen vahvistamiseen asiak-
kaan äänen kuulemiseksi sekä kommunikointikansioiden ja 
kommunikoinnin tietoteknisten ohjelmien ja oheislaittei-
den käytön tukemiseen. 

Lisäksi puhevammaisten viikolla toteutettiin kolme 
maksutonta luentotilaisuutta, joista kaksi oli suunnattu 
sairaaloiden henkilökunnalle ja yksi Jaatinen ry:n perheille 
(yhteensä 150 osallistujaa). Muihin yksittäisiin tilausluentoi-
hin osallistui noin 300 henkilöä. 

Invalidiliiton Lahden kuntoutuskeskuksen kanssa toteu-
tettiin TAIKE-sopeutumisvalmennuskurssi liikunta- ja 
puhevammaisten lasten perheille. Tikoteekin työntekijä 
osallistui myös työnantaja-arvioijana Helsingin sosiaali- ja 
terveysalan oppilaitoksen ja ammattiopisto Livian tulkki-
opiskelijoiden (15) kolmeen tutkintotilaisuuteen ja viiteen 
arviointikeskusteluun. 

OIVA-vuorovaikutusmalli vahvistaa vaikeimmin puhe-
vammaisten ihmisten ja työntekijöiden vuorovaikutusta. 
Vuorovaikutusmallin ohjaustaitojen ylläpitämiseksi Tiko-
teekin OIVA-ohjaajat päättivät neljä ja käynnistivät kaksi 
prosessia kuntayhtymien sekä sairaanhoitopiirien alai-
sissa yhteisöissä.

Yhteistyöstä voimaa 
Tikoteekki ja muut puhevamma-alan järjestöt olivat edus-
tettuina Kelan kutsumassa tulkkauspalveluita käsittelevässä 

järjestötapaamisessa. Kelan kutsumassa tulkkauspalvelu-
yhteistyöfoorumissa puhevammaisia asiakkaita edustavat 
Tikoteekki ja Suomen CP-liitto. 

Yhteistyö jatkui Aivoliiton kanssa Ovet auki afaat-
tisille -hankkeen johtoryhmän ja kommunikaatiokes-
kuksen ohjausryhmän kautta. Suomen CP-liiton 
Muutu-hankkeen ohjausryhmä kokoontui kerran ennen 
hankkeen päättymistä. Lisäksi tehtiin tiivistä yhteis-
työtä sosiaali- ja terveysministeriön, Terveyden ja hyvin-
voinnin laitoksen (THL), Suomen puhevammaisten 
tulkit ry:n, Jaatinen ry:n ja Ruskeasuon koulun kanssa 
puhevammaisten ihmisten palvelujen kehittämiseksi. 
Tikoteekki osallistui myös ruotsinkielisen SPERESin mes-
suihin. Kommunikoinnin tutkimuksen saralla yhteis-
työtä jatkettiin THL:n apuvälinetiimin ja Helsingin 
yliopiston puhetieteen laitoksen kanssa. 

Vuorovaikutukseen iloa vahvasti autistisille ihmisille 
eli ILONA-hankkeen suunnittelussa käynnistettiin tii-
vis yhteistyö paitsi englantilaisen Intensive Interaction 
-instituutin myös Autismi- ja Aspergerliiton, Autismi-
säätiön sekä HYKS:n ja OYS:n lastenneurologisten yksiköi-
den kanssa. Yhteistyötä tehtiin myös Honkalampi-säätiön 
kanssa projektihakemuksen suunnittelussa. Tikoteekki teki 
yhteistyötä myös ISAAC Suomi Finland ry:n sekä kansain-
välisen ISAAC:n kanssa. 

Toiminnan arviointi
Vuoden 2012 toiminnan arviointikyselyt lähetettiin Tiko-
teekin johtoryhmälle (vastauksia 6), muille yhteistyökump-
paneille (18) ja Tikoteekki-verkostolle (22) sekä Tikoteekin 
omille työntekijöille (6). 

Arvioinnissa kysyttiin muun muassa Tikoteekin toi-
minnan tärkeyttä puhevammaisten ihmisten, työnteki-
jöiden, vastaajan organisaation ja oman työn kannalta. 
Lisäksi pyydettiin arvioimaan Tikoteekin toimintaa muun 
muassa vaikuttamis-, tiedottamis-, kehittämis- ja koulut-
tamistyön osalta sekä Tikoteekki-verkoston ja järjestöyh-
teistyön osalta. 

Tikoteekin toiminta nähtiin pääosin kiitettävänä. 
Muutokset terveydenhuollon ja sosiaalihuollon kentällä 
nousivat esille. Vastaajien huolena oli erityisesti puhevam-
maisten ihmisten palveluiden säilyminen ja kehittäminen, 
jossa Kehitysvammaliiton Tikoteekin rooli nähtiin merkit-
tävänä. Rajapintojen tarkistamista ja yhteistyötä eri toi-
minnoissa toivottiin edelleen. Tikoteekin toivottiin myös 
jatkavan uusimman tiedon kokoamista kommunikoinnista 
ja tietoteknisistä ratkaisuista. 

Palautteiden ja itsearvioinnin pohjalta linjataan toi-
mintaa yhdessä Tikoteekin johtoryhmän ja Tikoteekki-ver-
koston kanssa. 
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Vaikuttavaa viestintää

Viestintä on tärkeä osa kehitysVammaliiton roolia 
yhteiskunnallisena vaikuttajana. Kehitysvammaliiton 
viestinnän tarkoituksena on edistää kehitys- ja puhe-
vammaisten ihmisten osallisuutta yhteiskunnassa. 
Viestinnällä pyritään vaikuttamaan asenteisiin, päätök-
sentekoon ja yhteiskunnalliseen keskusteluun. Kehitys-
vammaliitto vaikuttaa yleisesti vammaispolitiikkaan sekä 
erityisesti kehitys- ja puhevammaisia ihmisiä koskeviin 
asioihin. Yhteiskunnallisen vaikuttamisen lisäksi viestin-
nällä rakennetaan Kehitysvamma-
liiton mainetta. Liiton toimintaa 
esiteltiin 60-vuotisjuhlan tiimoilta 
tavallista enemmän, joskin paino-
piste myös juhlatiedotuksessa oli lii-
ton yhteiskunnallisissa tavoitteissa. 
Liiton 60-vuotisjuhlaa vietettiin 
9. lokakuuta Vanhalla ylioppilasta-
lolla Helsingissä.

Kehitysvammaliitto tarjoaa 
yhteiskunnalliseen keskusteluun tie-
toa kehitys- ja puhevammaisuu-
desta ja kohderyhmien elämästä, 
mahdollisuuksista ja yhteiskunnan 
asettamista rajoitteista. Epäkoh-
tiin puuttumalla pyritään ehkäise-
mään syrjintää. Kehitysvammaliiton 
viestintä korostaa kehitys- ja puhe-
vammaisten ihmisten oikeuksia ja 
tasa-arvoa.

Mediaviestintä
Kehitysvammaliiton mediaviestinnän yksi pääteemoja 
vuonna 2012 oli palkkatyöhön työllistymisen edistäminen 
ja avotyön epäkohtien esiin nostaminen. Työhön liittyvistä 
kysymyksistä järjestettiin vuoden aikana yksi oma tiedotus-
tilaisuus, ja lisäksi oltiin keskeisesti mukana VATES-säätiön 
järjestämässä lehdistötilaisuudessa. Myös K-kauppiaslii-
ton kanssa yhteistyössä tiedotettiin Monenlaisia tuloksen-
tekijöitä -hankkeesta. Työllisyyskysymyksiin liittyviä juttuja 
julkaistiin mediassa yhteensä yli 70. Aihe oli esillä useita ker-
toja suurimmissa medioissa, kuten Helsingin Sanomissa, 
YLEn ja MTV3:n uutisissa sekä maakuntalehdissä.

Puhevammaisten päivästä kokonaiseksi teemaviikoksi 
kasvanut tapahtuma onnistui niin ikään viestinnällisesti 
erinomaisesti. Puhevammaisuudesta ja kommunikoinnista 

julkaistiin Kehitysvammaliiton mediaseurannan mukaan 
kaikkiaan lähes 50 juttua, joista suurin osa puhevammais-
ten viikolla. Puhevammaisten viikko oli esillä Helsingin 
Sanomissa, YLEn Aamu-televisiossa, YLE Puheessa, useissa 
naistenlehdissä, maakuntalehdissä jne. 

Seuraavaksi eniten juttuja (35) julkaistiin selko-
kielestä, jota pidettiin esillä muun muassa MTV3:n 
organisoimassa SuomiAreena-tapahtumassa Porissa hei-
näkuussa. Lisäksi selkokielestä tiedotettiin kansainvälisenä 

lukutaitopäivänä. 
Näiden lisäksi muita artikkeleja, 

joissa mainittiin Kehitysvammaliitto, 
julkaistiin noin 110. Niihin mahtuu 
muun muassa Kehitysvammaliiton 
60-vuotisjuhlan tiedotus, jossa tuo-
tiin esiin kehitysvammaisten ihmis-
ten aseman muutosta holhokista 
kansalaiseksi sekä kuntavaaleihin liit-
tynyt kannanotto, joka korosti YK:n 
vammaissopimuksen noudattamista 
kuntatasolla sekä kehitysvammaisten 
ihmisten oikeuksia yksilölliseen asumi-
seen, työhön ja kaikkiin kunnan palve-
luihin tasavertaisesti muiden kanssa. 
Lisäksi mediassa julkaistiin muun 
muassa kehitysvammaisten ihmisten 
asumiseen liittyviä artikkeleja sekä 
juttuja raskaudenaikaisen alkoholin-
käytön aiheuttamasta FASDista. 

Oman viestinnän lisäksi Kehi-
tysvammaliiton viestintäyksikkö tie-

dotti kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunnan 
(KVANK) kannanotoista, mm. hankintalain uudistamistar-
peesta ja asumispalvelujen kilpailutuksen ongelmista.

Kehitysvammaliiton ajamien asioiden näkyvyyttä medi-
assa seurattiin perinteisellä leikeseurannalla sekä sähköisen 
median reaaliaikaisella seurantatyökalulla. Myös sosiaalista 
mediaa seurattiin.

Ketju-lehti
Kehitysvammaliiton julkaisema Ketju on aikakauslehti, joka 
kertoo kehitysvammaisten ja muiden oppimisessa, ymmär-
tämisessä ja kommunikoinnissa tukea tarvitsevien ihmisten 
elämästä. Ketjun lukijat ovat pääasiassa kehitysvamma-
alalla työskenteleviä ihmisiä. Ketjun tavoite on tuoda esiin 
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hyviä kehitysvamma-alan työ-
tapoja ja -menetelmiä sekä 
tarjota tietoa ja ideoita palve-
lujen kehittämiseen. 

Ke t j u - l e h t i  i l m e s t y i 
kuusi kertaa. Ketjun vuo-
den 2012 teemoja olivat mm. 
elämän leppoistaminen, 
vaikeavammaisuus, terveys-
palvelut, hyvinvointitekno-
logia ja yhteiskuntavastuu. 
Yksi numeroista oli Kehitys-
vammaliiton 60-vuotisjuhla-
numero. Ketjun painosmäärä 
oli 2  300–2  600 kappaletta. 
Lehden konseptia ja rytmi-
tystä kehitettiin vuoden 2012 
aikana. 

Vuoden lopussa tehtiin lii-
ton internetsivuilla toteutettu 
lukijakysely. Saatu palaute 
oli myönteistä. Lehteä pidettiin ammatillisesti tärkeänä ja 
ajankohtaisena. Kehitysvammaisten henkilöiden haastat-
telut ja alan ammattilaisten kertomukset omasta työstään 
olivat suosituinta sisältöä. 

Liiton verkkosivut ja muu viestintä
Kehitysvammaliiton uudistetut verkkosivut (www.kehi-
tysvammaliitto.fi) julkaistiin. Sivujen tekninen alusta 
vaihdettiin ja ulkoasua parannettiin. Samalla luo-
tiin myös uusia osioita, kuten lahjoitussivut. Teknisen 
uudistuksen myötä vaihdettiin sivuston seurantaan 
käytettyä ohjelmaa, joten esimerkiksi kävijämääristä 
kertovat luvut eivät ole vertailukelpoisia edellisvuo-
teen. Keskimäärin sivuilla kävi vuonna 2012 noin 6 500 

kävijää kuukaudessa. Vuo-
d e n  l o p u s s a  t o t e u t e t-
t i in  kävi jäkysely,  jonka 
mukaan sivujen käyttäjät 
olivat enimmäkseen alan 
ammattilaisia, jotka haki-
vat työhönsä liittyvää tietoa. 
Sivuihin oltiin pääosin tyyty-
väisiä. Sivuja pidettiin hyö-
dyllisinä ja tiedon koettiin 
löytyvän helposti. Pientä kri-
tiikkiä esitettiin ulkoasusta. 
Liiton internetsivujen kieli-
valikoimaan kuuluvat yleis- 
ja selkokielisen suomen 
lisäksi ruotsi, englanti ja 
ranska. 

Kehitysvammaliitto osal-
listui MTV3:n organisoimaan 
SuomiAreena-tapahtumaan 
Porissa ensimmäistä kertaa. 

Liiton viesti oli ”Sano se selkeämmin” ja pääteemana sel-
kokieli. Tapahtuma oli onnistunut kokemus, joka tuotti 
sekä medianäkyvyyttä että paljon uutta yleisöä Kehitys-
vammaliiton edustamille asioille.

Kehitysvammaliiton jäsenkirje julkaistiin vuonna 2012 
kolme kertaa. Jäsenkirje lähetettiin ensisijaisesti sähköisesti 
mutta tarvittaessa myös perinteisenä kirjepostina. Sisäisen 
tiedotuksen kanavana käytettiin intranetia. 

Liitolla oli käytössä lukuisia sosiaalisen median kanavia. 
Kehitysvammaliiton Facebook-sivun lisäksi eri yksiköillä ja 
projekteilla oli omia Facebook-sivujaan, joiden lisäksi näyt-
tiin muun muassa Twitterissä ja YouTubessa. 

Liiton toiminnasta tehtiin uusi yleisesite. Lisäksi viestin-
täyksikkö tuotti mm. koulutus- ja vaikuttamisyksikölle tiedo-
tusmateriaaleja, kuten esitteitä. 

60-vuotisjuhlassa puhuivat mm� edusKunnan 
puhemies eero heinäluoma ja muusiKKo  
sami helle� Kuvat: liisa huima

http://www.kehitysvammaliitto.fi/
http://www.kehitysvammaliitto.fi/
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Vaikuttamistoiminta
liiton asiantuntijat eri yksiköistä osallistuiVat 
moniin vammaispolitiikan ja palvelujen kehittämisen 
yhteistyöryhmiin, joissa edistettiin kehitys- ja puhe-
vammaisten ihmisten asemaa tai kehitettiin alan uusia 
työkäytäntöjä. 

Koulutus- ja vaikuttamisyksikkö koordinoi alan yhteis-
työfoorumina toimivaa kehitysvamma-alan asumisen 
neuvottelukunnan (KVANK) laatuvaliokuntaa sekä työn ja 
päivätoiminnan valiokuntaa, joissa työskennellään laajalla 
yhteistyöpohjalla. Laatuvaliokunnan tehtävänä on tehdä 
tunnetuksi vammaisten ihmisten ihmisoikeus sopimuksen 
tavoitteita ja sisältöjä sekä tukea kehitysvammaisten asu-
misohjelman toteuttamista Suomessa. Vuonna 2012 laa-
tuvaliokunnassa käsiteltiin erityisesti vammaisten lasten 
asioita ja yksilöllisen asumisen ratkaisuja. Työn ja päivä-
toiminnan valiokunnan tehtäväksi määritettiin erityisesti 
mielekkään työn ja päiväaikaisen toiminnan kehittäminen 
yksilön tarpeista käsin. Valiokunta ryhtyy työstämään työn 
ja päivätoiminnan laatukriteerejä KVANK:n piirissä aiem-
min valmisteltujen yksilöllisen tuen laatukriteerien poh-
jalta ja niitä täydentäen.

Muita vaikuttamistyön painopistealueita olivat vuonna 
2012 asuminen, palvelujen laatu ja hankinta sekä FASD-
lapset ja -nuoret, työllisyys ja lainsäädännön kehitys. Vies-
tinnällisistä toimenpiteistä vaikuttamistyössä kerrotaan 
tarkemmin edellä viestintäyksikön toiminnan yhteydessä, 
ja liiton antamat lausunnot on koottu osioon Kotimainen 
yhteistoiminta.

Yhteiskuntavastuu
Kehitysvammaliitto pyrkii herättelemään yrityksiä ja 
yhteisöjä huomaamaan yhteiskuntavastuun kantami-
sen mahdollisuudet omassa toiminnassaan. Vuonna 2012 
aloitettiin ensimmäinen yhteishanke yrityskumppanei-
den kanssa, kun K-kauppiasliitto lähti mukaan Monenlaisia 
tuloksentekijöitä -hankkeeseen työllistämään kehitysvam-
maisia ihmisiä K-ryhmän liikkeisiin. Hankkeesta on ker-
rottu edellä kohdassa Kehittämishankkeet. 

Vuonna 2012 julkaistiin myös äänestämisestä ker-
tovat selkovaalivideot, jotka toteutettiin yhteistyössä 
eduskunnan, Euroopan parlamentin Suomen tiedotus-
toimiston, oikeusministeriön sekä Kuntaliiton kanssa. Sel-
kovideot toteutettiin suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi 
eduskuntavaaleista, kuntavaaleista sekä Euroopan parla-
mentin vaaleista. 

tiina sulander työsKentelee K-Kauppias 
minna lundenin K-supermarKetissa 

somerolla� Kuva: K-Kauppiasliitto
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Verneri-verkkopalvelu 
Verneri (www.Verneri.net) on kehitysVammaliiton 
koordinoima kehitysvamma-alan valtakunnallinen verkko-
palvelu. Palvelu toteutetaan yhteistyössä alan järjestöjen, 
säätiöiden ja erityishuoltopiirien kanssa. Palvelu rahoite-
taan pääosin RAY:n kohdennetulla avustuksella sekä yhteis-
työtahojen vuosittaisella maksulla. Yhteistyötahot on 
lueteltu liitteessä 8.

Verneri tarjoaa kehi-
tysvammaisuuteen liitty-
vää ajankohtaista tietoa, 
asiantuntijaneuvontaa ja 
vertaistukea. Verneri pal-
velee kehitysvammaisten 
omaisia, kehitysvammai-
sia ihmisiä sekä alan hen-
kilöstöä, asiantuntijoita 
ja opiskelijoita. Vernerin 
selkokieliset sivut ovat 
kehitysvammaisille ihmi-
sille helppokäyttöinen 
toimintaympäristö inter-
netissä. Tiedon lisäksi 
selkosivut tarjoavat kehi-
tysvammaisille ihmisille 
kanavan itseilmaisulle.

Tiedon, vertaistuen, 
neuvonnan ja alan jul-
kaisukanavana toimi-
misen lisäksi Verneri 
pyrkii erityisesti kehit-
tämään ja pitämään 
yllä tietoisuutta kehitys-
vammaisten ihmisten 
ihmisoikeuksista ja ihmis-
arvosta sekä näin vaikut-
tamaan muun muassa 
palvelutuotantoon. 

Vernerin kävijämäärä 
kohosi joka kuukausi kor-
keammaksi kuin edellisenä vuonna. Keskimäärin kävijöitä oli 
yleiskielisellä puolella reilut 26 000 kuukausittain (n. 21 000 
v. 2011). Enimmillään kävijöitä oli lokakuussa (lähes 32 000 
kävijää) ja vähimmillään heinäkuussa (reilut 18 000 kävi-
jää). Selkokielisen puolen kävijämäärä vaihteli 2 500:sta 
4  500:aan kuukausittain. Keskimäärin kävijöitä oli noin 
3 500 (2 600 v. 2011).

Yleiskielinen Verneri
Verneri-verkkopalvelu vastasi kehitysvamma-alan raken-
nemuutokseen, laitoshuollon hajautukseen ja siitä 

seuraavaan koko palveluketjun uusiutumisen tarpeeseen 
lisäämällä tietoa kehitysvammaisten ihmisten oikeuk-
sista ja ihmisoikeuksista sekä yksilökeskeisestä ajattelu-
tavasta. YK:n vammaisten ihmisten oikeuksia koskevasta 
yleissopimuksesta julkaistiin tiivistelmä Vernerin sivuilla. 
Yksilökeskeisestä työotteesta julkaistiin laaja osio alan 

ammattilaisten ja myös 
omaisten tueksi. Vuo-
den mittaan sitä täy-
dennettiin positiivisen 
riskiarvioinnin koko-
naisuudella. Yksilökes-
keisen työotteen esiin 
nostamisella pyritään 
tukemaan alan hen-
kilökunnan ammatti-
roolin muuttumista 
hoitajista ja ohjaajista 
vammaisten henkilöi-
den tukijoiksi ja rinnalla 
kulkijoiksi. Tietopank-
kiin tuotettiin aineistoa, 
jota voidaan hyödyntää 
myös alan opetuksessa. 

Uudenlainen ajat-
telutapa kehitysvam-
m a i s t e n  i h m i s t e n 
palveluissa vaikuttaa 
koko palveluketjuun, 
kuten terveyspalvelui-
hin, joista tuotettiin 
uutta aineistoa. Osiossa 
kuvataan kehitysvam-
maisten henkilöiden 
t e r v e y d e n h u o l t o o n 
li ittyviä kysymyksiä, 
perus- ja erityistervey-
denhuollon suhdetta 
sekä annetaan konkreet-

tisia neuvoja terveydenhuollon henkilökunnalle kehitys-
vammaisen potilaan kanssa asiointiin. Lisäksi kerrotaan 
terveydenhuoltolain uudistuksesta. Mielenterveydestä, 
emotionaalisesta tuesta ja haastavista tilanteista val-
misteltiin pitkälle kokonaisuutta, joka julkaistaan vuo-
den 2013 puolella. 

Verneriin tehtiin myös uusi, laaja osio koulunkäynnistä. 
Osiossa esitellään vuonna 2011 uudistuneiden perusopetus-
lain ja opetussuunnitelman perusteiden mukanaan tuomat 
muutokset koulutyöhön. Lisäksi kerrotaan erityisopetuksen 
kehityksestä sekä oppimisen apuvälineistä. FASD-lasten 
koulunkäyntiin liittyvistä erityishaasteista ja tukimuodoista 

http://www.verneri.net/


Kehitysvammaliitto | vuosiKertomus 2012
verneri-verkkopalvelu 28

kirjoitettiin uusi osio FASD-tietopakettiin. Lisäksi pienempiä 
päivityksiä tehtiin monille sivuille. YouTube-palvelun kautta 
julkaistiin uusia videoita. Ajankohtaisia uutisia päivitettiin 
tiiviisti. Vernerissä julkaistiin kahta blogia, joiden kirjoittajat 
ovat kehitysvammaisten lasten äitejä.

Vernerin neuvontapalstojen toimintaa jatkettiin, ja ne 
olivat edelleen hyvin suosittuja ja kiitettyjä. Lääkärit vasta-
sivat sataan kehitysvammaisuutta koskevaan kysymykseen 
(136:een v. 2011). Lisäksi muita kuin lääketieteellisiä kysymyk-
siä tuli 57 (106 v. 2011). Myös omaisten vertaistukihenkilötoi-
mintaa jatkettiin. Tukihenkilöt keskustelivat sekä yleisellä 
keskustelupalstalla että suljetuissa, eri teemoihin keskit-
tyvissä ryhmissä. Ammattilaisten sähköistä konsultointia 
jatkettiin yhteistyössä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 
Sosiaaliportin kanssa ja siinä vastattiin 23 kysymykseen.

Selkokielinen Verneri
Kehitysvammaiset henkilöt tarvitsevat omien oikeuksiensa 
toteuttamiseksi tietoa 
ja tukea. Tieto pitää esit-
tää sellaisessa muodossa, 
että he pystyvät ymmär-
tämään sen merkityk-
sen ja hyödyntämään sitä 
päämiehinä omassa elä-
mässään. Verneri tuottaa 
oman elämän suunnitte-
lua tukevaa materiaalia 
mm. selkokielellä ja vide-
oina. Vernerin selkopuo-
lelle tuotettiin yksilölliseen 
elämänsuunnitteluun liit-
tyen harjoituksia, joiden 
avulla kehitysvammaiset 
henkilöt voivat tehdä omaa 
elämäänsä koskevia suun-
nitelmia. Harjoituksissa 
käytetään apuna kuvia. 

Vernerin selkokielisellä puolella pyrittiin kehittämään 
ilmaisutapoja pelkästä kielellisestä esitystavasta kohti moni-
puolisempaa ilmaisua. Erityisesti haluttiin lisätä videoita. 
Resurssien puutteen vuoksi ei voitu itse tuottaa videoita 
kovin paljon, mutta yhteistyökumppaneiden avulla selkosivu-
jen ilmaisutapoja pystyttiin kuitenkin laajentamaan. Uutena 
sivuilla aloitettiin mm. videosarja ”Kuukauden mielipide”, jossa 
kehitysvammaiset henkilöt kertovat mielipiteitään itse valitse-
mistaan aiheista. 

Vuoden aikana tuotettiin presidentin- ja kuntavaalei-
hin liittyvää aineistoa yhteistyössä Me Itse ry:n kanssa. 
Lisäksi julkaistiin selkokielinen video, jossa opastettiin 
äänestyskäyttäytymisessä.

Verkko-Kertun neuvontapalsta säilytti suosionsa, 
ja siinä vastattiin vuoden aikana 175 kysymykseen 
(200:een v. 2011). Ajankohtaisia uutisia ja tapahtuma-
tietoja julkaistiin entiseen tapaan. Perinteinen kirjeen-
vaihtopalsta säilytti suosionsa, vaikka nykytekniikka on 

tuonut ystävän etsintään uusiakin vaihtoehtoja, kuten 
Kaveripiiri-yhteisöpalvelun. 

Tiedotus ja seuranta
Vernerin sähköinen uutiskirje ilmestyi neljästi. Lisäksi Ver-
neristä tiedotettiin alan lehdissä ja erillisellä sähköposti-
tiedotteella sosiaalialan opettajille. Selkosivuja esiteltiin 
kehitysvammaisten kulttuuripäivillä. Vernerin tiedotusta 
myös Facebookissa lisättiin. Facebook-sivua seurasi noin 300 
henkilöä. Vuoden loppua kohti Facebookin merkitys Vernerin 
sivuille ohjaavana kanavana alkoi näkyä käyttäjätilastoissa.

Sivuston ajantasaisuudesta, käytettävyydestä ja saa-
vutettavuudesta pidettiin huolta seuraamalla päivittäin 
palautetta sekä tekemällä kävijäkysely kerran vuodessa 
erikseen yleis- ja selkokielisellä puolella. Vuoden aikana 
saatiin lisäksi 70 palauteviestiä. Palautteet olivat enim-
mäkseen joko positiivista palautetta tai pieniä yksityiskoh-
tia koskevia korjausehdotuksia. 

Yleiskiel isen puo-
len kävijäkyselyn mukaan 
kävijät löytävät sivuilta 
etsimänsä tiedon ja pitä-
vät sitä hyödyllisenä. Lähes 
40 prosenttia vastaajista 
kertoi muuttaneensa toi-
mintatapojaan Verneristä 
saamansa tiedon perus-
teella. Palaute oli kautta 
linjan positiivista. Verne-
riä pidettiin mm. hyödyl-
lisenä, mielenkiintoisena, 
ajankohtaisena, help-
pokäyttöisenä, asian-
tuntevana ja selkeänä. 
Huonoimmat arviot Ver-
neri sai viihdyttävyydestä. 

Selkokielisen puolen 
kävijäkyselyyn vastanneet 

pitivät Vernerin tekstejä pääosin sopivina vaikeustasoltaan 
ja Vernerin käyttämistä helppona. Ylivoimaisesti suurin 
osa kertoi oppineensa jotain uutta Vernerin sivuilta. Suu-
rin osa käyttää sivuja vapaa-ajallaan. Uutta aineistoa toi-
vottiin eniten ihmissuhteista.

Kaveripiiri-yhteisöpalvelu
Kaveripiiri on helppokäyttöinen sosiaalisen median palvelu 
ihmisille, joilla on erityistarpeita. Verneri toteuttaa Kaveri-
piiriä yhteistyössä Papunet-verkkopalvelun kanssa. Vuo-
den 2012 loppuun mennessä Kaveripiiriin oli rekisteröitynyt 
1 050 käyttäjää. 

Kaveripiirin käyttäjiltä kerättiin kokemuksia ja kehittä-
misehdotuksia vuoden lopussa järjestetyllä kävijäkyselyllä. 
Palaute oli pääosin myönteistä. Kyselyyn vastanneista suu-
rin osa käytti Kaveripiiriä uusien ystävien etsimiseen. Kave-
ripiiristä lisää s. 31. 
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Papunet 
– saavutettavia verkkopalveluita
VerkkoPalVeluyksikkö PaPunetin tehtäVänä on edistää 
puhevammaisten sekä muiden oppimisessa, ymmärtämi-
sessä ja kommunikoinnissa tukea tarvitsevien ihmisten 
osallistumista ja yhdenvertaisuutta. Kehittämis- ja vaikut-
tamistoiminnallaan Papunet edistää saavutettavien selko-
kielisten verkkopalveluiden tuottamista yhteiskunnassa. 
Yksikkö tuottaa Papunet-sivustoa ja Kaveripiiri-yhteisöpal-
velua sekä vastaa kehitysvamma-alan Verneri-verkkopal-
velun, Selkokeskuksen, Tikoteekin ja Tikoteekki-verkoston 
kotisivujen teknisestä ylläpidosta ja kehittämisestä. 

Papunet (www.papunet.net) on saavutettava verkkosi-
vusto eri keinoin kommunikoiville ja tietokonetta käyttäville 
ihmisille. Sivuston kautta tarjotaan vammaisten henkilöi-
den läheisille, alan ammattilaisille ja opiskelijoille tietoa ja 
materiaalia kommunikointiin sekä tiedotetaan puhevam-
maisten ihmisten oikeuksista ja mahdollisuuksista. Papu-
net-sivuston kävijämäärä saavutti vuoden 2012 aikana 
ennätyksen, ja sivuilla vierailtiin yli 1,69 miljoonaa kertaa. 
Keskimäärin sivuilla vieraili yli 141 000 kävijää kuussa. 

Tietoa ja materiaalia omaisille 
ja alan ammattilaisille 
Vuoden 2012 aikana toteutettiin laaja Papunetin yleiskielis-
ten sivujen uudistus. Uudistuksessa Tietoa-sivujen sisällöt 
jaettiin uusille Tietoa-, Materiaalia- ja Ajankohtaista-sivuille 

ja samalla uudistettiin Papunetin etusivu. Lisäksi uudistuk-
sessa Papunetin bliss- ja viittomasisällöt sekä aistitoimintoi-
hin liittyvä tieto koottiin omiksi Teema-sivuiksi. 

Sivujen kehittämistyö käynnistettiin kävijäkyselyllä, 
jonka avulla kerättiin tietoa mm. Papunetin sivuilla olevan 
tiedon löydettävyydestä ja uusista sisältötarpeista. Kävijä-
kyselyn lisäksi uudistuksen tukena oli sivuston käyttäjistä 
koottu työryhmä.

Puhevammaisten ihmisten omaisille ja alan ammat-
tilaisille koottiin ”Mistä apua, jos läheisellä on puhe-
vamma?” -tietopaketti. Teemat-sivuilla julkaistiin uutta 
tietoa aistitoiminnoista ja aistitiedon käsittelyn häiriöistä. 
Sivuille lisättiin tietoa tietoteknisistä välineistä kuten tau-
lutietokoneista, senioritietokoneista, senioripuhelimista 
ja älypuhelimista. Tietoa kommunikointikansioista ja -tau-
luista sekä niiden käyttöönotosta täydennettiin. Tietoa-
sivujen suosituimmat osiot olivat kommunikointikeinot, 
tukiviittomat ja apuvälineet. 

Yhteistyössä FDUV:n kanssa julkaistiin ruotsinkielisillä 
Information-sivuilla tietoa puhevammaisuudesta. Informa-
tion-sivuilla oli kuukausittain keskimäärin 3 600 kävijää.

Uudistetuilla Materiaalit-sivuilla on valmiita ja muokat-
tavia materiaaleja, työkaluja sekä ideoita arjen vuorovaiku-
tus- ja kommunikointitilanteisiin ja itsenäisen toiminnan 
tueksi. Materiaalit-sivujen kuvatyökalu on edelleen käyte-
tyin Papunetin palvelu, ja parhaimmillaan sitä käytti yli 400 

papunet-verKKopalveluyKsiKön johtaja marianna ohtonen ja Kulttuuriministeri 
paavo arhinmäKi Kuva puhuu -näyttelyn avajaisissa� näyttely Koottiin papunetin 

KuvataideKilpailun eri vuosien parhaista töistä� Kuva: päivi honKonen

http://www.papunet.net/
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kävijää päivässä. Kuvatyökalun käyttämää kuvapankkia päi-
vitettiin, ja vuoden lopussa kuvia oli lähes 17 000. Tikoteekin 
kanssa tuotettiin kuvapankkiin uusia viittomapiirroskuvia. 
Yhteistyö belgialaisen voittoa tavoittelemattoman Scleran 
kanssa jatkui, ja Papunetin kuvapankissa julkaistiin tuhan-
sia uusia Sclera-symboleja mm. 
työstä, vapaa-ajasta ja kodinhoi-
dosta. Lisäksi käännettiin seksuaa-
literveyteen liittyviä Sclera-kuvia 
Honkalampi-säätiön Senso-hank-
keen käyttöön. Myös Suun Tervey-
denhoidon Ammattiliiton kanssa 
tuotettuja hammashoidon kuvia 
julkaistiin kuvapankissa ja toi-
mintaohjeissa, ja niitä esiteltiin 
valtakunnallisilla Suun terveyden-
huollon täydennyskoulutuspäivillä.

Koska blisskielen käyttäjien 
määrä on Suomessa pieni, ei uutta 
blisskielen materiaalia ole saata-
villa, eikä sen tuottaminen kau-
pallisesti ole kannattavaa. Tämän 
vuoksi Papunetin mahdollisuus 
tuottaa ja julkaista maksuttomia 
blisskielen tehtäviä ja harjoituk-
sia on blisskielen ylläpitämisen ja 
oppimisen kannalta merkittävää. 
Papunet jatkoi yhteistyötä Folkhäl-
sanilla toimivan Bliss-portin kanssa 
ja julkaisi uusia blisskielen kieli-
oppi- ja sanastoharjoituksia. 

Kuvilla 
kommunikoiville 
tietoa ja toimintaa
Papunetin Kuvasivujen uudet sisällöt toteutettiin yhteis-
työssä oppimateriaalikeskus Opikkeen kanssa. Sisällöt 
liittyivät Opikkeen julkaisemaan selkokieliseen Päivänsel-
vää – Fysiikka ja kemia -oppikirjaan. Kuvin tuetut mate-
riaalit toimivat oppimateriaaleina niillä oppilailla, jotka 
tarvitsevat selkokielisen tiedon lisäksi helpompia kuvilla 
tuettuja materiaaleja. 

Kuvasivujen kävijämäärä kasvoi, ja sivuilla vieraili kuu-
kausittain keskimäärin 12 700 kävijää. Sivujen suosituim-
mat osiot olivat erilaiset tietoaineistot kuten fysiikka ja 
kemia. Lisäksi kuvin tuotetut laulut sekä ruuanlaitto-ohjeet 
olivat käytetyimpien sivujen joukossa. Kuvasivujen kehit-
tämisen tukena toimi alan ammattilaisten verkosto, joka 
omalta osaltaan seurasi kuvin tuetun kommunikoinnin 

kehittymistä Suomessa ja toi kehittämisideoita Papunetin 
kuvallisten materiaalien kehittämiseen. 

Opetus- ja kulttuuriministeriön avustuksen turvin käynnis-
tyi Suomen urheilumuseon, Kotkan merimuseon ja Lapin maa-
kuntamuseon ja Tikoteekin kanssa hanke, jonka tavoitteena 

on kehittää selkokielisiä ja kuvallisia 
materiaaleja museovierailun tueksi. 

Pelisivut 
Papunetin Pelisivut tarjoavat saa-
vutettavan toiminta- ja har-
joitteluympäristön eri keinoilla 
kommunikoiville ja tietokonetta 
käyttäville ihmisille. Vuoden aikana 
julkaistu Minun haaveeni -sovellus 
tukee puhe- ja kehitysvammaisia 
nuoria ja aikuisia elämän suunnit-
telussa, ja sitä käytetään työkaluna 
yksilöllisessä elämän suunnittelussa. 
Sovellus suunniteltiin yhteistyössä 
Verneri-verkkopalvelun kanssa. 

Selkokielisten verkkokirjo-
jen kehittämiseen ja tuottami-
seen saatiin opetusministeriön 
selkokirja-avustusta. Tuen avulla 
julkaistiin suomeksi ja ruotsiksi 
selkokielinen joulutarina, selkokie-
lisiä satuja ja nuorten kirjoja, joissa 
käsiteltiin mm. ystävyyttä, seu-
rustelua ja pelkoja. Yhteistyössä 
Kymenlaakson ammattikorkeakou-
lun kanssa tuotettiin selkokielinen 
tarina rikoksen seuraamuksista. 

Yleisen laitekannan kehittymi-
sen myötä Papunetin pelien toimi-

vuus myös kaikissa tablettitietokoneissa on haaste, johon 
toimintavuoden aikana valmistauduttiin mm. kehittä-
mällä uusista sovelluksista laiteriippumattomia. 

Sivujen kävijämäärä kasvoi edelleen. Suomenkieli-
set Pelisivut olivat koko Papunet-sivuston suosituimmat 
sivut, ja sivuilla vieraili kuukausittain keskimäärin reilut 
78 500 kävijää. Ruotsinkielisten Spel-sivuilla oli kuukau-
dessa keskimäärin 8  800 kävijää ja englanninkielisillä 
Game-sivuilla yli 7 900 kävijää. Suomenkielisten Pelisivu-
jen suosituimmat sovellukset olivat kolopalapeli, Papu-
market-kauppasovellus ja Planeetta X -peliympäristö. 
Myös piirustusnäyttely, joka toimii omien piirustusten 
esittelypaikkana, viestiseinänä ja käyttäjien kirjoitta-
mien tarinoiden esittelypaikkana oli yksi käytetyimmistä 
sovelluksista. 

lasse rinteen omaKuva on vuoden 2012 
KuvataideKilpailun voittaja�
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Selkokieliset palvelut
Vuoden aikana viimeisteltiin verkkolehti Selkosanomien leh-
tiuudistus yhteistyössä Selkokeskuksen ja Axxell-monikult-
tuurisuuskeskuksen kanssa. Papunet vastasi verkkolehden 
teknisestä toteutuksesta ja ylläpidosta. Toimintavuoden 
aikana jatkettiin myös ruotsinkielisten LL-sivujen teknistä 
ylläpitoa. Suomenkielisten Selkosivujen sisällöstä vastasi 
Selkokeskus ja ruotsinkielisten LL-Center. 

Vaikuttamista, tiedottamista ja 
vertaistukea sosiaalisessa mediassa
Sosiaalisen median merkitys tiedon välittämisen ja vaikutta-
misen kanavana on kasvanut merkittävästi. Toimintavuoden 
aikana Papunetissa laadittiin sosiaalisen median strategia, 
joka tukee verkkopalveluyksikössä tapahtuvaa muuta tiedo-
tusta ja vaikuttamista sekä tekee sosiaalisessa mediassa toimi-
misesta tavoitteellista. Papunetin sosiaalisen median kanavat 
ovat Facebook, Twitter, Papunetin blogit, Kaveripiiri, Papune-
tin YouTube-kanava Paputuubi ja Wikipedia. Papunetin Face-
book-sivuilla ja Twitterissä tiedotettiin Papunetin ja muista 
puhevamma-alan ajankohtaisista asioista. Vuoden lopussa 
Papunetin Facebook-sivuilla oli yli 2 200 jäsentä. Twitterissä oli 
vuoden loppuun mennessä 67 seuraajaa, ja sen sisältö päätet-
tiin vastaisuudessa suunnata ensisijaisesti saavutettavuusalan 
ammattilaisille, alan opiskelijoille ja aiheesta kiinnostuneille.

Papunetin blogien kirjoittajat käsittelivät kirjoituksis-
saan mm. autistina olemisen eri puolia, vammaispoliittisia 
kysymyksiä, eri kommunikointikeinojen käyttöä ja perheen 
arkea puhevammaisen lapsen kanssa. Blogien merkitys ver-
taistuen kannalta tuli esille lukijoiden lähettämissä palaut-
teissa ja kommenteissa.

Puhe- ja kehitysvammaisille nuorille ja aikuisille suun-
nattuun helppokäyttöiseen Kaveripiiriin oli vuoden loppuun 
mennessä rekisteröitynyt 1 050 käyttäjää. Kaveripiiristä muo-
dostui puhe- ja kehitysvammaisille nuorille uusien ystävien 
virtuaalinen kohtaamis- ja tutustumispaikka, ja siellä vieraili 
päivittäin keskimäärin 150 kävijää. Kaveripiiriä esiteltiin kan-
sainvälisille yhteistyökumppaneille mm. ISAAC:n kongres-
sissa USA:ssa ja Kansainvälisen W3C WAI:n Tutkimuksen ja 
kehittämisen työryhmän järjestämässä webinaarissa. Kave-
ripiiriä kehitettiin yhteistyössä Verneri-verkkopalvelun kanssa. 

Vuoden aikana järjestettiin kymmenettä kertaa puhe- 
ja kehitysvammaisille ihmisille suunnattu kuvataidekilpailu, 
johon lähetettiin 263 eri tekniikoin toteutettua maalausta ja 
piirustusta. Kehitysvammaliiton 60-juhlavuoden kunniaksi 
Papunetin eri vuosien kilpailujen töistä koottiin Kuva puhuu 
-näyttely, joka oli esillä Helsingissä Galleria Art Kaarisillassa. 

Papunetista tiedotettiin kuukausittain ilmestyvällä 
sähköpostitiedotteella sekä Jaatinen- ja Toinet-sähkö-
postilistoilla. Papunetin toiminnasta julkaistiin useita 

artikkeleita ja mainoksia alan ammatti- ja järjestölehdissä. 
Papunet oli esillä kehitysvammaisten kulttuuripäivillä ja 
Tikoteekin järjestämissä sosiaalialan opiskelijoille suunna-
tuissa esittelytilaisuuksissa. Tikoteekin järjestämään valta-
kunnalliseen puhevammaisten viikkoon Papunet osallistui 
mm. tiedottamalla tapahtumista ja toteuttamalla tapah-
tumalle omat verkkosivut. 

Saavutettavuus estää 
digisyrjäytymistä 
Koska yhteiskunnan palvelut siirtyvät yhä enemmän verk-
koon, on oppimisessa, ymmärtämisessä ja kommunikoin-
nissa tukea tarvitseville ihmisille tarjottava saavutettavia 
verkkoympäristöjä hyödyntäen erilaisia tiedon esittämisen 
tapoja. Tietoa, ohjeita ja materiaaleja saavutettavien verk-
kopalvelujen rakentamisesta julkaistiin Papunetissa vuonna 
2012 avatuilla Saavutettavuussivuilla. 

Liikenne- ja viestintäministeriön erillisrahoituksella arvi-
oitiin kuntien verkkosivuja ja luotiin toimintamalli verkko-
sivujen saavutettavuuden arviointiin. Arviointi toteutettiin 
yhteistyössä Senioriverkon kanssa. Hankkeessa kehitettävä 
toimintamalli julkaistaan vuonna 2013.

Vuoden aikana Papunet arvioi mm. Raha-automaattiyh-
distyksen verkkopalvelun, Eviran ja Vaasan kaupungin vam-
maispalvelujen verkkosivujen saavutettavuutta. Arvioinnin 
kohteena oli sekä yleiskielisiä että selkokielisiä palveluita. 

Seurannalla ja arvioinnilla 
vaikuttavuutta
Verkkopalveluyksikön toimintaa arvioidaan säännöllisesti 
itsearvioinnin keinoin. Papunetin sivuilla vierailevien kävi-
jöiden mielipiteitä kerättiin avoimella palautteella ja kävi-
jäkyselyillä. Vuoden aikana tuli 865 avointa palautetta. 
Keskusteluun ja kommentteihin jätettiin 116 viestiä. Kävijöi-
den mielipiteitä kerättiin myös käyttäjähaastatteluin, käy-
tettävyystestein ja uudistusryhmän verkkofoorumin kautta. 
Bovalliuksen Turun toimipisteen opiskelijat ja Kehitysvam-
maliiton tuetun työn työntekijät olivat mukana pelien, har-
joitusten ja selkoverkkokirjojen kehittämisessä. 

Vuoden 2012 aikana valmistui kolme AMK-opinnäy-
tetyötä, joissa käsiteltiin Papunetin pelisuunnittelua sel-
kokieltä tarvitseville, selkokielisen tekstin kuvitusta ja 
3D-mallinnusta selkokielisissä sovelluksissa. Opinnäytetöi-
den toteuttamisessa oli mukana puhe- ja kehitysvammai-
sia kokemusasiantuntijoita.

Vuonna 2012 Papunetin johtoryhmä osallistui koko 
yksikön kanssa yhteiseen kehittämispäivään, jonka aikana 
käsiteltiin Papunetin toimintaa RAY:n tuloksellisuus- ja vai-
kuttavuusselvityksen kriteerien avulla. 
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Selkokeskus
selkokeskuksen tehtäVät oVat selkosanomien ja 
LL-Bladetin julkaiseminen, selkokielisten verkkosivujen toi-
mittaminen, selkokirjallisuuden edistäminen, selkokieleen 
liittyvien koulutus- ja julkaisupalvelujen tuottaminen sekä 
yhteistyö- ja tiedotuskanavana toimiminen.

Lehdet 
Selkosanomat ja saman lehden ruotsinkielinen versio 
LL-Bladet ilmestyivät 23 kertaa. LL-Bladetin julkaisijana 
toimi Kehitysvammaliiton ohella Förbundet De Utvecklings-
stördas Väl rf. Lehdissä käsiteltiin kotimaan ja ulkomaiden 
uutistapahtumien lisäksi urheilua, viihdettä, kulttuuria sekä 
erilaisia arkipäivän elämään liittyviä aiheita. 

Lehdissä toteutettiin vuoden alussa uudistus, joka 
koski niin ulkoasua kuin sisällön rakennetta. Samalla Sel-
kouutisten nimi muutettiin Selkosanomiksi. Lehtiuudistuk-
sen osana Selkosanomista alettiin toimittaa uudenlaista 
verkkolehteä, jossa julkaistiin noin 80 % lehden sisällöstä. 
Lisäksi toimitettiin yhteistyössä Axxell-monikulttuurisuus-
keskuksen kanssa tehtäviä, jotka olivat jokaisen verkkoleh-
den yhteydessä. Tehtävät tukivat erityisesti suomen kielen 
oppimista, mutta sopivat myös muille kiinnostuneille. Sel-
kosanomien verkkolehti sai hyvän vastaanoton, kävijöitä oli 
syksyllä jo noin 5 000–6 000 kuukaudessa.

Painettujen lehtien levikki oli yhteensä noin 3  800 
vuosikertaa (Selkosanomat noin 2 700, LL-Bladet 1 000). 
Lisäksi vuoden aikana osallistuttiin Hanasaaren kulttuu-
rikeskuksen koordinoimaan Svenska nu -kampanjaan, 
jonka kautta LL-Bladetia levisi suomenkielisiin kouluihin 

kahdeksan numeron ajan nippuina keväällä ja syksyllä 
3 750 kappaletta. 

Lehdet ilmestyivät internetissä myös ilmaisina näköis-
lehtinä. Lehdissä tehtiin syksyllä lukijakysely, ja lehtien 
yhteinen toimitusneuvosto kokoontui kolme kertaa. 

Internetsivut 
Papunet-verkkopalvelun selkosivuille toimitettiin tietoa 
eri aiheista, selkokirjoista ja -esitteistä sekä ajankohtaista 
uutistietoa. Selkosivuilla kävijöitä oli noin 6 000–7 000 kuu-
kaudessa ja Selkokeskuksen yleiskielisillä sivuilla noin 3 500 
kuukaudessa. Selkokeskuksen sivuille uusittiin selkokirjal-
lisuuden valtiontuen hakua koskevat aineistot. Selkokes-
kus ylläpiti myös ohjaussivua www.selko.fi, jolla on esitelty 
kaikki suomenkieliset selkosivustot. 

Yhteistyössä Papunetin kanssa jatkettiin internetin sel-
kosivustojen arviointia ja ohjausta. Selkokeskuksen säh-
köinen tiedote ilmestyi neljä kertaa, ja se levisi noin 550 
lukijalle. Selkokeskuksen Facebook-sivulle oli vuoden lopussa 
kirjautunut 411 lukijaa.

Tiedotushankkeet ja selkokirjat
Vuoden 2012 aikana Selkokeskukselta tilattiin 12 selkomu-
kautusta. Lisäksi Selkokeskus välitti mukautustöitä alan 
yrityksille. Selkokeskuksen asiakkaina olivat mm. Sininau-
haliitto, Kela, Kuluttajaliitto sekä oikeusministeriö, jonka 
kanssa yhteistyössä julkaistiin selkoesitteet presidentin- 
sekä kuntavaaleista. Mukautusten lisäksi Selkokeskus tuotti 

selKoKesKus järjesti yK:n luKutaitopäivänä yleisötapahtuman helsingin narinKKatorilla�  
tapahtumassa oli 12 näytteilleasettajaa, ja teltassa vieraili liKi 1 000 Kiinnostunutta� Kuva: patriK lindström

http://selko.fi/
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selkokielisyyden arviointipalveluita kuudelle asiak kaalle. 
Vuonna 2012 selkologon sai Selkokeskukselta yhteensä 36 
esitettä, opasmateriaalia tai verkkosivua. 

Kuntavaaleja varten tuotettiin myös yhteistyössä oikeus-
ministeriön kanssa vaalivideoita, jotka ovat nähtävissä inter-
netissä muun muassa osoitteessa www.vaalit.fi/58382.htm. 
Videoista tehtiin kaksi versiota: yksi ennakkoäänestämistä 
ja yksi vaalipäivänä äänestämistä varten. Samalla valmis-
tettiin selkovideot myös tulevista EU- ja eduskuntavaaleista. 

Selkokeskus jatkoi valtion selkokirjatuen jakamista. Tuen 
jakaa erillinen selkokirjatyöryhmä, johon muun muassa 
kirjailijajärjestöt nimeävät edustajansa. Hakemuksia tuli 
vuoden aikana 54, joista myönteisen päätöksen sai 44 hake-
musta. Tukea myönnettiin selkojulkaisujen kirjoittajille, 
mukauttajille, kuvittajille, kustantajille ja koskettelukirjojen 
tekijöille. Vuoden 2012 määrärahalla tuettiin yhteensä 25 
selkokielistä julkaisua, joista 22 oli suomenkielisiä ja kolme 
ruotsinkielisiä. Kuluneen vuoden aikana selkokirjatyöryhmä 
myönsi myös selkotunnuksia selkokirjoille ja antoi lausun-
toja käsikirjoituksista ja kuvituksista. Kirjoista julkaistiin 
uusi esite, ja vuoden aikana jatkettiin kirjojen keskitettyä 
välitystoimintaa. Välitystoiminnan kautta myytiin vuoden 
aikana 1 171 selkokirjaa. 

Selkokirjoja ja Selkokeskuksen toimintaa esiteltiin Turun 
kirjamessuilla 5.–7.10. omalla osastolla, jossa saattoi kokeilla 
myös selkokirjoittamista asiantuntijan opastuksella. Sel-
kokeskus järjesti myös yhteistyössä Saarni-kustantamon 
kanssa selkokirjoituskilpailun, johon osallistui noin 50 nuor-
ten selkokirjan käsikirjoitusta. Saarni-kustantamo julkaisee 
voittajan käsikirjoituksen syksyllä 2013.

vuoden selväsanainen -palKinto myönnettiin oiKeusministeriön vaalitiedotuKselle�  
palKinnon vastaanotti ministeriön puolesta vaalipäälliKKö arto jääsKeläinen (oiKealla),  

ojentajana selKoKesKuKsen neuvotteluKunnan puheenjohtaja pertti rajala� Kuva: patriK lindström

Koulutus ja yhteistyö
Selkokeskuksen edustajat ja 12 nimettyä asiantuntijaa toi-
mivat vuoden aikana kouluttajina ja luennoitsijoina eri puo-
lilla Suomea. Yhteensä Selkokeskuksen koulutusaineistoilla 
koulutettiin 49 tilaisuudessa. Selkokirjoituskurssi järjestet-
tiin yhteistyössä Oriveden opiston kanssa. Kaikkiaan koulu-
tuksiin osallistui 1 400 henkilöä.

Selkokeskus edisti selkokieleen liittyvää yhteistyötä 
sekä kotimaassa että kansainvälisesti. Selkokeskuksen 
tukena toimi Selkokeskuksen neuvottelukunta, johon toi-
mintavuonna nimesi edustajansa 18 sosiaali- ja terve-
ysalan järjestöä, kuusi oppilaitosta ja 12 muuta tahoa. 
Neuvottelukunta kokoontui vuoden aikana neljä kertaa, ja 
osa sen jäsenistä osallistui Norjaan ja Ruotsiin suuntau-
tuneeseen opintomatkaan. Neuvottelukunta tuki edelleen 
voimakkaasti Kotimaisten kielten keskuksen hanketta, 
jonka tavoitteena on saada virkakieleen lisää selkeyttä. 
Lisäksi neuvottelukunta järjesti 8.9. Helsingin Narinkka-
torilla YK:n lukutaitopäivään liittyvän Jokaisella on oikeus 
lukea -tapahtuman. Tapahtumaan otti osaa liki tuhat hen-
kilöä, ja sen yhteydessä ojennettiin Vuoden selväsanainen 
-palkinto oikeusministeriölle. 

Selkokeskuksen edustajat osallistuivat edelleen kan-
sainvälisen selkokieltä edistävän ETR-verkoston toimintaan. 
Selkokeskus osallistui myös W3C-konsortion järjestämään 
kansainväliseen verkkosymposiumiin, jonka aiheena oli ver-
kon saavutettavuus ja selkokieli. 

Raha-automaattiyhdistys tuki taloudellisesti Selkokes-
kuksen toimintaa ja lehtien julkaisua. 

http://www.vaalit.fi/58382.htm
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Kotimainen yhteistoiminta
kehitysVammaliitto toimi Vuoden aikana yhteistyössä 
niin jäsentensä kuin alan muiden järjestöjen, Kehitysvam-
maisten Tukiliiton, Me Itse ry:n, Kehitysvammaisten Palve-
lusäätiön ja Förbundet De Utvecklingsstördas Väl -järjestön 
kanssa. Yhteistyötä tehtiin myös muiden vammaisjärjes-
töjen, viranomaisten sekä sosiaali- ja terveysjärjestöjen ja 
yliopistojen kanssa. Henkilöstön luottamustoimet on lue-
teltu liitteessä 7.

Liitto kuului jäsenenä 27 yhteisöön (liite 2).

Liitto antoi kertomusvuoden aikana seuraavat lausunnot:
•	 Asuntopoliittisen ohjelman valmisteluun 

liittyen ympäristöministeriölle 12.1.2012
•	 Päihdehuoltolain muuttamista 

koskevasta esitysluonnoksesta sosiaali- 
ja terveysministeriölle 8.2.2012

•	 Luonnoksesta laiksi potilaan ja sosiaalihuollon 
asiakkaan perusoikeuksien rajoittamisesta 
sosiaali- ja terveysministeriölle 13.2.2012

•	 Kirkon saavutettavuusohjelmasta 28.3.2012
•	 Kommentit sosiaali- ja terveysministeriön 

Apuvälineopas-työryhmälle 24.5.2012
•	 Työ- ja elinkeinoministeriön raportista 

kuulemistilaisuudessa 14.6.2012
•	 Sosiaalilainsäädännön uudistamisesta 

sosiaali- ja terveysministeriölle 23.10.2012
•	 Lakiehdotuksesta julkisesta työvoima- ja 

yrityspalvelusta eduskunnan työelämä- 
ja tasa-arvovaliokunnalle 7.11.2012

Aino Miettinen -palkinto
Kehitysvammaliiton merkittävin tunnustuspalkinto, perintei-
nen Aino Miettinen -palkinto myönnettiin kahdelle taholle: 
Jaatinen ry:lle ja sen toiminnanjohtajalle Miina Weckrothille 
sekä Satakunnan sairaanhoitopiirin sosiaalipalveluille.

Jaatinen on vammaisten lasten vanhempien perustama 
yhdistys, joka on nostanut esille erityisesti kaikista vaikeim-
min vammaisten ihmisten ja heidän perheidensä asiaa. Jaa-
tisen keulahahmo Miina Weckroth on osallistunut sitkeästi 
valtakunnalliseen keskusteluun, lainsäädännön valmiste-
luun ja tuonut esille mm. asumiseen, henkilökohtaiseen 
apuun ja mielekkään päiväaikaisen toiminnan kehittämi-
seen liittyviä näkökulmia. 

Satakunnan sairaanhoitopiirin sosiaalipalvelut palkittiin 
yli kymmenen vuotta kestäneestä pitkäjänteisestä ja syste-
maattisesta laatutyöskentelystä, jonka seurauksena sille on 
ensimmäisenä erityishuoltoa tuottavana organisaationa 
Suomessa myönnetty laatusertifikaatti. 

Kunniamerkit, ansiomerkit 
ja standaarit
Liiton kultainen kunniamerkki jaettiin 9.10.2012 pidetyssä 
60-vuotisjuhlaseminaarissa kunnallisneuvos, liittoval-
tuuston puheenjohtaja Sakari Nuutiselle, liiton edelliselle 
puheenjohtajalle Päivi Hiltuselle sekä liiton pitkäaikaiselle 
hallituksen jäsenelle Outi Ojalalle.

Toimintavuoden aikana liitto myönsi 
•	 timanttisen ansiomerkin 28:lle kehitysvamma-

alalla 40 vuotta palvelleelle henkilölle
•	 kultaisen ansiomerkin 32:lle 

kehitysvammahuollossa 30 vuotta 
palvelleelle henkilölle

•	 hopeisen ansiomerkin kolmelle 
kehitysvammahuollossa 20 vuotta 
palvelleelle henkilölle.

Lisäksi liitto myönsi kolmelle vastavalmistuneelle sosiaali- 
tai terveydenhuoltoalan opiskelijalle 50 euron stipendin ja 
Ketjun tai Selkosanomien vuosikerran. 

aino miettinen -palKinnot luovutettiin 
Kehitysvammaliiton 60-vuotisjuhlassa 

helsingin vanhalla ylioppilastalolla 
9� loKaKuuta� Kuva: liisa huima
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Kehitysvammaliiton hallinto
kulunut Vuosi oli 60. toimintaVuosi. liitolla oli 84 
(2011:  85) jäsentä (liite 1) ja 133 kannatusjäsentä. Liiton 
puheenjohtajana toimi toimitusjohtaja Pekka Kettunen Leh-
mosta, ja liittovaltuuston puheenjohtajana jatkoi kunnallis-
neuvos Sakari Nuutinen.

Liittovaltuusto 
Toimintavuoden aikana liittovaltuusto kokoontui kaksi 
kertaa. Liittovaltuuston kevätkokous pidettiin 22.5.2012 
Helsingissä. Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset 
asiat, kuten vuoden 2011 toimintakertomus, tilinpäätös 
ja tilintarkastuskertomus. Liittovaltuuston varsinainen 
syyskokous pidettiin 20.11.2012 Helsingissä. Kokouksessa 
käsiteltiin sääntömääräiset asiat. Liittovaltuuston jäsenet 
on lueteltu liitteessä 3.

Liittohallitus
Liittohallitus kokoontui toimintavuoden aikana viisi ker-
taa. Puheenjohtajana oli toimitusjohtaja Pekka Kettunen. 

Liittohallituksen kokouksissa esittelijänä oli toiminnan-
johtaja Veli-Pekka Sinervuo ja sihteerinä johdon assis-
tentti Sisko Rauhala. Liittohallituksen jäsenet on lueteltu 
liitteessä 4.

Tilintarkastajat 
Vuoden 2012 tilien ja hallinnon tarkastusyhteisönä toimi 
Tuokko Tilintarkastus Oy ja varalla Nexia Tilintarkastus Oy.

Liiton toimisto
Liitolla on omat toimitilat Helsingissä, Malmilla osoitteessa 
Viljatie 4, 00700 Helsinki.

Tytäryhtiö ja Kehitysvammasäätiö
FAIDD Solutions Oy:n liikevaihto vuonna 2012 oli 123 t€ ja 
tappio 7 t€. Vuonna 1995 perustetun Kehitysvammasäätiön 
varat alkavat olla käytetty alkuperäiseen tarkoitukseen. Sää-
tiön lakkauttaminen valmistellaan vuoden 2013 aikana. 

Kehitysvammaliiton liittohallitus� Kuva: anna dammert
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Kansainvälinen toiminta
liitto jatkoi yhteistyötä kansainVälisten järjestöjen ja 
asiantuntijoiden kanssa. Liitto oli edustettuna eri järjestöjen 
hallintoelimissä, kansainvälisissä seminaareissa ja kongres-
seissa. Liitto oli jäsen liitteessä 2 luetelluissa kansainväli-
sissä järjestöissä. 

Kehitysyhteistyö

Sambia
Vuonna 2012 jatkui ulkoasiainministeriön hanketuella pro-
jekti, jonka tavoitteena on parantaa erityisesti kehitysvam-
maisten tyttöjen ja naisten asemaa Sambiassa. Projektin 
paikallisena yhteistyökumppanina toimi ZAEPD (Zambia 
Association on Employment for Persons with Disabilities). 
Kertomusvuonna järjestettiin koulutuksia niin kehitys-
vammaisille nuorille kuin heidän vanhemmilleen. ZAEPD 

osallistui myös aktiivisesti Sambian vammaislainsäädän-
nön uudistamiseen (Disability Act). Hankkeen tavoitteena 
oli edelleen lisätä kumppanin osaamista sekä auttaa uusien 
tukijoiden kartoittamisessa. Projekti on osa Vammaiskump-
panuusohjelmaa. Kehitysvammaliiton edustajat tekivät 
seuranta- ja arviointimatkan Sambiaan lokakuussa.

Mosambik
Mosambikissa vuodesta 2005 jatkunut kehitysvammaisten 
nuorten ammattikoulutus- ja työllistämishanke päättyi vuo-
den lopussa. Paikallisena yhteistyökumppanina toimi kehi-
tysvammaisten ihmisten vanhempainjärjestö ACRIDEME. 
Kertomusvuoden aikana keskityttiin erityisesti järjestön osaa-
misen ja omavaraisuuden lisäämiseen. Projekti kuului Vam-
maiskumppanuusohjelmaan. Kehitysvammaliiton edustaja 
teki seuranta- ja arviointimatkan Mosambikiin marraskuussa, 
jolloin järjestettiin hankkeen loppuseminaari Maputossa.

Kuvat: salim henry
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Kumppanuudet EU-hankkeissa

Pathways to Inclusion (P2i) 
Kolme vuotta kestä-
nyt Comenius-hanke 
päättyi  syyskuun 
lopussa. Kehitysvam-
maliitto oli yksi pro-
jektiin osallistuneista 
11 kumppanista kym-
menestä Euroopan 
maasta. 

Projektissa kehi-
tettiin inklusiiviseen 
opetukseen keskit-
tyvä verkosto ja tie-
topankki. Lisätietoa 
hankkeen tuloksista 
ja loppuseminaarin 
manifestista löytyy 

verkkosivuilta osoitteesta www.pathwaystoinclusion.eu.

Web 2.0 for People with Intellectual 
Disabilities (W2ID)

Kaksivuotinen hanke 
päättyi vuoden 2012 
lopussa.  Kehitys-
vammaliitto oli yksi 
hankkeen kuudesta 
kumppanista. Pro-
jektin tarkoituksena 

oli edistää monikanavaista oppimista ja rohkaista erityistä 
tukea tarvitsevien ihmisten liittymistä tietoyhteiskuntaan. 
Lisätietoa projektin tuloksista löytyy verkkosivuilta osoit-
teesta www.w2id.eu. 

European Thematic Network on Assistive 
Information and Communication 
Technologies (ETNA)

E T N A - h a n k e  o n 
vuonna 2011 alkanut 
kolmivuotinen EU-
projekti, johon osal-
listuu 23 edustajaa 
12:sta eri EU-maasta. 
Suomesta mukana 
ovat Terveyden ja 

hyvinvoinnin laitos ja Kehitysvammaliitto. 
Hankkeen tavoitteena on toteuttaa portaali, joka 

tarjoaa tietoa Euroopassa myynnissä olevista tietotek-
nisistä apuvälineistä, apuvälinealan organisaatioista ja 
alan palveluista. Portaaliin kerätään tietoa olemassa ole-
vista freeware-ohjelmavarastoista, avoimen lähdekoo-
din tuotteista sekä työkaluista. Toimintavuoden aikana 
kartoitettiin portaaliin rakenteita ja osallistuttiin yhteen 
seminaariin ja kahteen webinaariin. Lisätietoa osoit-
teesta www.eastin.eu. 

http://www.pathwaystoinclusion.eu/
http://www.w2id.eu/
http://www.eastin.eu/


Kehitysvammaliitto | vuosiKertomus 2012
tuloslaskelma38

Tuloslaskelma

1.1.–31.12.2012 1.1.–31.12.2011

Varsinainen toiminta
Tuotot

RAY, Kohd� toim�avustukset 1 957 096,00 1 852 097,00
RAY, C-projektiavustukset 847 459,00 940 176,00
Muut avustukset 340 681,14 508 634,04
Muut tuotot 1 274 584,24 1 096 697,03

Tuotot yhteensä 4 419 820,38 4 397 604,07
Kulut

Henkilöstökulut -3 597 237,87 -3 297 039,79
Muut henkilöstökulut -188 863,32 -166 919,61
Poistot -34 406,19 -32 776,02
Muut kulut -1 885 587,56 -1 808 975,12

Kulut yhteensä -5 706 094,94 -5 305 710,54
Kulujäämä -1 286 274,56 -908 106,47
Varainhankinta

Tuotot 116 327,37 40 082,32
Kulut 0,00 -5 122,95

Tuottojäämä 116 327,37 34 959,37
Sijoitus- ja rahoitustoiminta

Tuotot 1 238,49 2 778,71
Kulut -16 488,29 -12 360,65

Kulujäämä -15 249,80 -9 581,94
Yleisavustukset

RAY/toiminta-avustus 877 000,00 877 000,00
RAY/investointiavustus 40 000,00 0,00
�/� investointiavustuksen siirto taseeseen -40 000,00 0,00
Yleisavustukset yhteensä 877 000,00 877 000,00

Tilikauden yli-/alijäämä -308 196,99 -5 729,04

Vuoden 2012 talous muodostui merkittäVän alijää-
mäiseksi. Samaan aikaan päättyneet EU-hankkei-
den omavastuuosuudet kasaantuivat kolmen vuoden 
aikana mutta kirjautuivat vuodelle 2012 vakiintuneen 
kirjauskäytännön vuoksi. Projektien päättyminen sekä 
ennakoitua hitaampi uuden tutkimusrahoituksen 

löytäminen rasittaa myös tulosta. Panostaminen 
yhteiskuntavastuuseen näkyy kuluna vuoden 2012 
tuloksessa mutta on jo kanavoinut rahoitusta vuodelle 
2013. Maksuvalmius on kyetty turvaamaan lainanotolla. 
Hallitus on ryhtynyt toimenpiteisiin liiton talouden 
tasapainottamiseksi. 
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tase

Tase
31.12.2012 31.12.2011

VASTAAVAA
Pysyvät vastaavat
Aineettomat hyödykkeet

Atk-ohjelmat 130 785,62 109 601,77
Muut pitkävaikutteiset menot 76 356,37 84 840,42

207 141,99 194 442,19
Aineelliset hyödykkeet

Koneet ja kalusto 89 151,56 100 541,96
Sijoitukset

Osakkeet ja osuudet 1 181 550,63 1 157 176,87
Tytäryhtiön osakkeet 20 000,00 20 000,00
Pitkäaikainen lainasaatava 25 000,00 25 000,00

1 226 550,63 1 202 176,87
Vaihtuvat vastaavat
Vaihto- ja rahoitusomaisuus

Vaihto-omaisuus 258 457,52 248 047,39
Saamiset

Myyntisaamiset 173 234,57 34 534,31
Lainasaamiset 25 000,00 20 000,00
Siirtosaamiset 76 493,66 206 132,06
Muut saamiset 8 145,89 17 264,28

282 874,12 277 930,65
Rahat- ja pankkisaamiset 11 818,96 16 039,58
VASTAAVAA 2 075 994,78 2 039 178,64

VASTATTAVAA
Oma pääoma

Toimintapääoma 1 189 262,16 1 194 991,20
Tilikauden yli-/alijäämä -308 196,99 -5 729,04

Oma pääoma 881 065,17 1 189 262,16
Vieras pääoma
Pitkäaikainen

Lainat rahoituslaitoksilta 350 000,00 150 000,00
Lyhytaikainen

Luotollinen shekkitili 283 044,80 245 543,04
Ostovelat 124 679,92 48 625,56
Siirtovelat 368 252,55 335 772,99
Muut lyhytaikaiset velat 68 952,34 69 974,89

Lyhytaikainen vieras pääoma 844 929,61 699 916,48
VASTATTAVAA 2 075 994,78 2 039 178,64
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Rahoituslaskelma

RAHOITUSLASKELMA 31.12.2012 31.12.2011

TULORAHOITUS
Tilikauden tulos -308 196,99 -5 729,04
Poistot 34 406,19 32 776,02
Varausten muutos 0,00 0,00
Rahoitustulos -273 790,80 27 046,98

VAIHTO-OMAISUUS
Varaston muutos -10 410,13 7 296,02

AINEETTOMAT JA AINEELLISET HYÖDYKKEET
Atk-ohjelmat, lisäys -35 715,59 -49 758,40
Muut pitkävaikutteiset menot, 
lisäys 0,00 -27 648,24

Koneet ja kalusto, lisäys 0,00 -22 551,68
-35 715,59 -99 958,32

SIJOITUKSET, muutos -24 373,76 -25 000,00

MUUT LYHYTAIKAISET SAAMISET
Lainasaamiset, lisäys -5 000,00 10 000,00
Muut lyhytaikaiset saamiset, 
muutos 56,53 -31 724,52

-4 943,47 -21 724,52

VIERAS PÄÄOMA
Lyhytaikaisen vieraan pääoman 
lisäys/vähennys 145 013,13 146 999,56

Pitkäaikaisen vieraan pääoman 
lisäys/vähennys 200 000,00 -25 000,00

RAHAVAROJEN MUUTOS -4 220,62 9 659,72

Tarkistus
Rahavarat vuoden lopussa 11 818,96 16 039,58
Rahavarat vuoden alussa 16 039,58 6 379,86

Rahojen ja saamisten muutos -4 220,62 9 659,72
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Varsinainen toiminta

RAY Kohdennetut avustukset  1 957 096,00 

RAY Projektiavustukset  847 459,00 

Muut avustukset  340 681,14 

Myyntituotot  392 610,15 

Koulutus- ja kurssituotot  541 406,03 

Vuosikertamaksut (lehdet)  111 081,14 

Muut tuotot  229 486,92 

Varainhankinta, Sijoitus- ja rahoitustoiminta  117 565,86 

Yleisavustus  877 000,00 

Toiminnan tuotot yhteensä  5 414 386,24 

36,1 %

15,7 %

6,3 %

7,3 %

10,0 %

2,1 %

4,2 %

2,2 %

16,2 %

Varsinainen toiminta

Julkaisu- ja tiedotustoiminta  181 912,51 

Verneri-verkkopalvelu  150 470,91 

Tutkimus ja kehittäminen  522 874,51 

FASD-lasten ja -nuorten tuen ja palv� kehittäminen  45 642,06 

Ratkaisuja yksilölliseen asumiseen – RATTI  20 500,35 

Henkilökoht� budjetointi (Tiedän mitä tahdon 2010–13)  253 724,27 

Onnistuneita valintoja (2011–2015)  312 034,61 

Koulutus ja vaikuttaminen  383 800,70 

Projektit ja kehittämistoiminta  193 739,26 

Oppimateriaalikeskus  900 583,38 

Selkokeskus  496 573,90 

Tikoteekki  746 938,47 

OIVA-vuorov�mallin levittäminen ja juurruttaminen  232 610,72 

Papunet  407 584,01 

Lähialue- ja kehitysyhteistyö  176 793,68 

Järjestötoiminta  680 311,60 

Varainhankinta, Sijoitus- ja rahoitustoiminta  15 249,80 

Toiminnan kulut yhteensä  5 721 344,74 

3,2 %

2,6 %

9,1 %

0,8 %

0,4 %

4,4 %

5,5 %

6,7 %

3,4 %

15,7 %

8,7 %

13,1 %

4,1 %

7,1 %

3,1 %

11,9 %

0,3 %

Toiminnan tuotot 2012

Toiminnan kulut 2012
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liite 1
Kehitysvammaliiton jäsenet 2012
•	Akaan kaupunki
•	Apua Arkeen ry
•	Aula-työkotien Kannatusyhdistys ry
•	Autismi- ja Aspergerliitto ry
•	Carea – Kymenlaakson sairaanhoito- 

ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä
•	 Eino Raunion Säätiö
•	 Erityiskansanopiston 

Kannatusyhdistys
•	 Eskoon sosiaalipalvelujen 

kuntayhtymä
•	 Espoon kaupunki
•	 Espoon seurakuntayhtymä
•	 Eteva kuntayhtymä
•	 Förbundet De Utvecklingsstördas Väl rf.
•	Haapajärven Vanhainkotiyhdistys ry
•	Hausjärven Vammaissäätiö
•	Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö
•	Helsingin kaupunki
•	Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry
•	Helsingin lyhytaikaiskoti 

ja työpaja Lyhty ry
•	Hoitopedagogisen Rudolf Steiner 

-koulun kannatusyhdistys
•	Hoivakoti Koskela Oy
•	Honkalampi-säätiö
•	 Julkisten ja hyvinvointialojen liitto
•	Kaarisilta ry
•	Kainuun maakunta -kuntayhtymä
•	Kehitysvammaisten Palvelusäätiö
•	 Kehitysvammaisten taiteilijoiden tuki ry
•	Kemin kaupunki
•	Keravan kaupunki
•	Keski-Suomen vammaispalvelusäätiö
•	Kirkkopalvelut ry
•	Kiuru – Keski-Pohjanmaan 

erikoissairaanhoito- ja 
peruspalvelukuntayhtymä

•	Kolpeneen palvelukeskuksen 
kuntayhtymä

•	Koskensolan Luonto- ja 
kulttuuriharrastus ry

•	Kouvolan kaupunki
•	Kuopion kaupunki
•	Kuurojen Palvelusäätiö
•	Kårkulla samkommun
•	 Lieksan kaupunki
•	Mahdollisuus lapselle ry
•	Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry
•	Mikeva Kotka
•	Mikkelin seudun sosiaali- 

ja terveystoimi
•	Naantalin Aurinkosäätiö

•	Naantalin kaupunki
•	Nokian kaupunki
•	Nuorten Ystävät -palvelut Oy
•	Oulun kaupunki
•	 Palvelukoti Hilmari Oy
•	 Palvelukoti Vantaan Kerttuli Oy
•	 Palveluyhdistys Kaseva ry
•	 Perhehoitoliitto ry
•	 Pirkanmaan sairaanhoitopiirin 

kuntayhtymä
•	 Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja 

sosiaalipalvelujen kuntayhtymä
•	 Pohjois-Pohjanmaan 

sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
•	 Puustellin Tuki ry
•	 Rauman kaupunki
•	 Ravimäkiyhdistys ry
•	 Rinnekoti-Säätiö
•	 Ristola-Säätiö
•	 Rovaniemen kaupunki
•	 Ryhmäkoti Lumikki Oy
•	 Rääkkylän Suojakotiyhdistys
•	 Salon kaupunki
•	 Satakielen laulu ry
•	 Satakunnan sairaanhoitopiirin 

kuntayhtymä
•	 Savon Vammaisasuntosäätiö
•	 Sulkavan kunta
•	 Suomen INCL-yhdistys ry
•	 Suomen kehitysvammalääkärit ry
•	 Sylvia-koti yhdistys ry
•	 Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymä
•	 Tampereen Kaupunkilähetys ry
•	 Toivo ja Rauha ry
•	 Tuettu työllistyminen ry
•	 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä
•	 Turun kaupunki
•	 Turun seudun vammaisten 

asuntotukiyhdistys ry
•	Vaalijalan kuntayhtymä
•	Vaasan kaupunki
•	Vanhusten palvelutaloyhdistys ry
•	Vantaan kaupunki
•	Varsinais-Suomen 

erityishuoltopiirin kuntayhtymä
•	Villa Sara Oy
•	Vuoksenlaakson Ensi- ja turvakoti ry
•	 Yrjö ja Hanna -säätiö

liite 2
Kehitysvammaliiton jäsenyydet 2012
•	Aikakauslehtien Liitto ry
•	Asumispalvelusäätiö ASPA
•	 EHYT ry
•	 Elinkeinoelämän keskusliitto
•	 European Association of 

Service Providers for Persons 
with Disabilities (EASPD)

•	 FDPI – Finland Disabled 
People´s International

•	 International Association for the 

Scientific Study of Intellectual 
Disabilities (IASSID)

•	 International Council of Social 
Welfare (ICSW) Suomen toimikunta

•	 ISAAC-Suomi Finland ry
•	 Kehitysyhteistyön Palvelukeskus KePa ry
•	Kulttuuri-, mielipide- ja 

tiedelehtien liitto Kultti ry
•	Kuntoutuksen edistämisyhdistys ry
•	 Lastensuojelun keskusliitto
•	Nordisk Förbundet Psykisk 

Utvecklingshämning (NFPU)
•	Nordisk Förening för Rehabilitering (NFR)
•	Nuorten ystävät ry
•	 Raha-automaattiyhdistys
•	 Rehabilitation International 

Finnish Committee – RIFI ry
•	 SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry
•	 Suomen Kustannusyhdistys ry
•	 Suomen Vammaisurheilu 

ja -liikunta Vau ry
•	 Tukiyhteisösäätiö
•	Vajaakuntoisten Työllistämisen 

Edistämissäätiö
•	Vammaisfoorumi
•	Vammaisjärjestöjen 

kehitysyhteistyöyhdistys FIDIDA ry
•	Vammaistutkimuksen tukisäätiö
•	Vammaishistorian seura

liite 3
liittovaltuusto 13�9�2011–2015
Puheenjohtaja: 
•	 kunnallisneuvos Sakari Nuutinen 

(kirkkoherra Teppo Ritari)
Varapuheenjohtaja: 
•	hallintopäällikkö Raimo Huusari 

(toiminnanjohtaja Jari Porraslampi)
Jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet:
•	 toiminnanjohtaja Jukka Pirttinen 

(asiamies Markku Väätäinen)
•	 kunnallisneuvos Pertti Sankilampi 

(kuntayhtymän johtaja Ari Hietanen)
•	 tarkastaja Erkki Mononen 

(sosiaalijohtaja Jari Nevanto)
•	 apulaisjohtaja Pirjo Kotiranta 

(asumispalvelujen päällikkö 
Kristiina Nousiainen)

•	 palvelujohtaja Ritva-Liisa Juntunen 
(projektityöntekijä Tuure Ainikkamäki)

•	hallituksen puheenjohtaja 
Merja Uusitalo (sairaanhoitaja 
Marjatta Seppä-Lassila)

•	 kehittämiskonsultti Pirjo 
Poikonen (asumispalvelupäällikkö 
Kristiina Räihä)

•	 omsorgsdirektör Märta Marjamäki 
(ekonomidirektör Martin Nordman)

•	 erityisluokanopettaja Vesa Välilä 
(vammaispalvelupäällikkö 
Riitta Hakoma)
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•	 kirjastovirkailija-kuljettaja Vilho 
Ponkiniemi (kuntoutuksen 
lehtori Marjo-Riitta Mattus)

•	 kehittämispäällikkö Maria Kuukkanen 
(perhehoitaja Eeva Kankkunen)

•	 verksamhetsledare Lisbeth Hemgård 
(Rufus Vahanen)

•	 professori Seppo Saarela 
(pankinjohtaja Ilkka Paulamäki)

•	 postimies Matti Vikström 
(erikoislaboratorionhoitaja Pipsa Allen)

•	 työnohjaaja Pertti Ahokas 
(kuntoutuspäällikkö Eija Halonen)

•	hallituksen puheenjohtaja 
Kari T. Korhonen (toiminnanjohtaja 
Miina Weckroth)

•	 sairaanhoitajajohtaja Hilkka Pokki 
(toimitusjohtaja 
Marja-Leena Saarinen)

•	 ylilääkäri Pia Höglund 
(palvelupäällikkö Kimmo Järvinen)

•	 toimialapäällikkö Merja Hyytiäinen 
(toiminnanjohtaja Mirjami Hagman)

•	 asessori Matti Hiltunen 
(ohjaaja Maria Jeng)

•	 vammaispalvelupäällikkö 
Anna-Liisa Kainulainen (sosiaali- ja 
terveysjohtaja Maire Ahopelto)

liite 4
liittohallitus 13�9�2011–2015
Puheenjohtaja: 
•	 toimitusjohtaja Pekka Kettunen
Varapuheenjohtaja: 
•	 aikuispalvelujohtaja Helinä Hulkkonen
Jäsenet:
•	 erityishuoltopiirin johtaja 

Seija Aaltonen
•	 aluejohtaja Merja Jarva
•	 toimitusjohtaja Markku Niemelä
•	 kuntayhtymän johtaja Erkki Paara
•	 kuntoutusohjaaja Pirjo Rinne
•	 sosiaalipalvelujen johtaja 

Anu Romppainen
•	 erityisluokanopettaja Heli Tomminen
Varajäsenet:
•	 toimitusjohtaja Matti Kuvaja
•	 toimialuejohtaja Tuulikki Parikka
•	 kuntayhtymän johtaja 

Juha-Matti Kivistö

liite 5
Kehitysvammasäätiön 
hallitus 31�12�2012
Puheenjohtaja: 
•	 Pekka Kettunen (Juha-Matti Kivistö)
Varapuheenjohtaja: 
•	 Sakari Nuutinen (Erkki Paara)
Jäsenet:
•	Helinä Hulkkonen (Markku Niemelä)
•	 Pirjo Rinne (Seija Aaltonen)

•	Heli Tomminen (Anu Romppainen)
Asiamies: 
•	Veli-Pekka Sinervuo
Sihteeri: 
•	 Sisko Rauhala

liite 6
Kehitysvammaliiton henKilöstö 2012
Hallinto ja talous 
•	 Paula Alho, yo-merkonomi, 

toimistosiht. sijainen / tuntityö  
(31.10. asti)

•	 Eija Aukio, merkonomi, talouspäällikkö
•	 Katja Benson, yo-merkonomi, 

taloussihteeri (vuorotteluvapaa 1.9. alk.)
•	 Sivanathan Eliyathamby, siistijä
•	 Eeva Hilpinen, merkonomi, 

taloussihteerin sijainen (1.5. alk.)
•	 Tiina Kivisaari, VM, 

yhteiskuntavastuupäällikkö (30.11. asti)
•	 Taru Lindberg, toimistosihteeri
•	 Taisto Mäki, siistijä (6.5. asti)
•	Marko Peltomäki, FM, 

tietohallintosuunnittelija
•	 Sisko Rauhala, FK, johdon assistentti / 

koordinaattori (kansainväliset asiat)
•	Merja Rämö, palvelusihteeri (poissa)
•	Veli-Pekka Sinervuo, KTM, 

toiminnanjohtaja
•	Mirja Tuovinen, merkonomi, 

toimistotyöntekijä (20.8. alk.)
•	 Erik Valkonen, siistijä (9.3. alk.)
•	 Jari Vilja, toimistotyöntekijä
Viestintä
•	 Eeva Grönstrand, FM, toimittaja
•	Henna Kara, FM, 

verkkotoimittaja (31.3. asti)
•	 Panu Koski, FM, verkkotoimittaja 
•	Anneli Puhakka, YTM, 

viestintäpäällikkö
•	 Raisa Rintamäki, FM, 

verkkotoimittaja (16.4. alk.)
•	Niina Sillanpää, YTM, verkkotoimittaja 
•	 Jenni Sipilä, FM, tiedottaja (30.6. asti)
•	 Suvi Vaarla, VTL, 

tiedottaja-verkkotoimittaja
Tutkimus ja kehittäminen TutKe
•	 Susan Eriksson, YTT, tutkija 

(Tiedän mitä tahdon! -hanke)
•	Vesa Hagman, kirjastonhoitaja, 

vuorotteluvapaan sijainen (2.4.–4.9.)
•	Katariina Hakala, FT, tutkija 

(Onnistuneita valintoja -hanke)
•	 Reetta Mietola, KM, tutkija
•	 Sonja Miettinen, VTT, tutkija 

(hoitovapaa 22.3. alk.)
•	Vesa Närhi, PsT,  

johtaja / Tutkimus ja kehittäminen
•	 Erja Pietiläinen, KM, 

erityisasiantuntija (31.10. asti)

•	 Sisko Puustinen, kirjastonhoitaja 
(vuorotteluvapaa 16.4.–10.8.)

•	Heikki Seppälä, PsL, erityisasiantuntija 
•	Antti Teittinen, YTT, dosentti, 

tutkimuspäällikkö
•	Hannu Vesala, PsM, tutkija
Koulutus ja vaikuttaminen KoVa
•	Marika Ahlstén, YTM, 

erityissuunnittelija  
(Tiedän mitä tahdon! -hanke)

•	 Elina Antikainen, sh, projektipäällikkö 
(Onnistuneita valintoja -hanke)

•	Minna Harjajärvi, YTM, 
erityissuunnittelija  
(Onnistuneita valintoja -hanke)

•	 Susanna Hintsala, KM,  
johtaja / Koulutus ja vaikuttaminen

•	 Tea Kairi, KM, ft, suunnittelija 
(hoito- ja vanhempainvapaa)

•	 Tuulikki Karesvuori, sh, 
kouluttaja (31.12. asti)

•	Mirka Oksanen, yo-merkonomi, 
osastosihteeri

•	Mari Rajaniemi, VTM, 
työyhteisökouluttaja 
(vanhempainvapaa 30.4. alk.)

•	Outi Raunetvuo, sh, kouluttaja (1.3. alk.)
•	Niina Sillanpää, YM, kouluttaja
•	 Sari Somer, tt, TTM, suunnittelija, 

(Onnistuneita valintoja -hanke)
•	 Tuija Tynkkynen, hotelli- ja 

ravintolaesimies, koulutussihteeri 
Selkokeskus
•	 Petri Kiuttu, HuK, toimittaja 
•	 Leealaura Leskelä, FM, suunnittelija 

(toimivapaa 1.1.–31.1.)
•	 Eliisa Uotila, HuK, 

suunnittelija (1.6. alk.)
•	Hannu Virtanen, FK, 

päätoimittaja, johtaja
Opike
•	Mari Elomäki, FM, 

suunnittelija (31.1. asti)
•	 Else-Maj Halttunen, toimistosihteeri
•	 Petri Ilmonen, KM, kehittämispäällikkö,  

TVT-erityisopetus (Tikas-koulutusmalli)
•	 Paula Jägerhorn, KM, suunnittelija 
•	Henna Kara, FM, suunnittelija (1.4. alk.)
•	 Sakari Kilkki, KM, suunnittelija 
•	 Leena Kokko, KM, JET, 

erityisopettaja, johtaja
•	Muusa Kostilainen, FM, 

verkkotoimittaja
•	Mikko Majaniemi, varastoapulainen
•	Maiju Mäki, KM, suunnittelija 

(vanhempainvapaa 10.7. alk.)
•	Arto Paappanen, datanomi, 

IT-suunnittelija
•	 Erja Pietiläinen, KM, 

erityisasiantuntija (1.11. alk.)
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•	Kai Piipari, sosionomi, tuotepäällikkö
•	Anu Pärssinen, yo-merkonomi, 

osastosihteeri
•	 Birgit Tulla, graafinen suunnittelija
•	 Sami Väänänen, siistijä
Tikoteekki
•	Katja Burakoff, FM, puheterapeutti, 

suunnittelija (OIVA-hanke)
•	Marina Green-Järvinen, IT-vastaava
•	 Peppi Haapala, FM, puheterapeutti, 

suunnittelija (30.9. asti) (OIVA-hanke)
•	 Eeva Hilpinen, merkonomi, 

toimistosihteeri (30.4. asti)
•	Arto Joutsimäki, KK, IT-suunnittelija 
•	Kari Lahti, IT-suunnittelija 
•	Kaisa Laine, FM, puheterapeutti 
•	 Kaisa Martikainen, FM, puheterapeutti, 

projektipäällikkö (OIVA-hanke)
•	 Riikka Marttinen, toimintaterapeutti 
•	Annakaisa Ojanen, FM, puheterapeutti
•	 Satu Railosvuo, 

erikoistoimintaterapeutti 
(opintovapaa 25.6.–24.8.)

•	 Eija Roisko, KM, Tikoteekin johtaja 
•	Anu Sallinen, FK, suunnittelija
•	 Irina Savolainen, FM,  

puheterapeutti / tuntityö (30.6. asti)
•	 Seija Sinkkonen, VTM,  

toimistosihteeri / osa-aikainen (15.5. alk.)
•	Marjo Timonen, tradenomi, 

toimistosihteeri  
(vanhempain- ja hoitovapaa)

•	 Lena Wahlroos-Hänninen, 
toimintaterapeutti  
(vanhempain- ja hoitovapaa 1.2. alk.)

•	Virpi Yiannakou, AAC-ohjaaja
Papunet
•	 Paula Alho, yo-merkonomi, 

verkkotoimittaja / tuntityö
•	 Päivi Honkonen, merkonomi, 

graafinen suunnittelija
•	Marianna Ohtonen, FM, Papunet-

verkkopalveluyksikön johtaja
•	 Tanja Räsänen, FM, verkkotoimittaja
•	Maija Ylätupa, toimintaterapeutti, 

verkkotoimittaja
•	 Sami Älli, PsM, IT-suunnittelija
•	 Timo Övermark, insinööri AMK, 

IT-suunnittelija

liite 7
henKilöstön luottamustehtävät 2012
Toiminnanjohtaja Veli-Pekka Sinervuo
•	Asumispalvelusäätiö ASPAn 

hallituksen varapuheenjohtaja
•	VATES-säätiön valtuuskunnan 

varajäsen
•	 EHYT ry:n hallituksen jäsen
•	 Ristola-säätiön puheenjohtaja
•	 Sosiaalipedagogiikan säätiön 

varapuheenjohtaja
•	Vammaisjärjestöjen 

kehitysyhteistyöyhdistys 
FIDIDA ry:n hallituksen varajäsen

Koordinaattori Sisko Rauhala
•	Vammaisjärjestöjen 

kehitysyhteistyöyhdistys 
FIDIDA ry:n puheenjohtaja

Tutkimuspäällikkö Antti Teittinen
•	 Suomen vammaistutkimuksen 

seuran varapuheenjohtaja
Koulutus ja vaikuttaminen -yksikön 
johtaja Susanna Hintsala
•	Kehitysvamma-alan 

asumisen neuvottelukunnan 
laatuvaliokunnan puheenjohtaja

•	 Sosiaali- ja terveysministeriön 
kehitysvammaisten asumisohjelman 
ohjausryhmän asiantuntijasihteeri

•	 Sosiaali- ja terveysministeriön 
Sosiaalialan ammattihenkilöiden 
foorumin osaamisen 
ennakointityön fasilitaattori

•	 Ympäristöministeriön Kehas-
koordinaatioryhmän jäsen

•	Asumisen rahoitus- ja 
kehittämiskeskus ARAn 
Arjen keskiössä -hankkeen 
ohjausryhmän jäsen

•	Kehitysvammaisten taiteilijoiden 
tuki Kettukin puheenjohtaja

Erityissuunnittelija Marika Ahlstén
Ohjausryhmäjäsenyydet
•	VATES-säätiö: Työllistä välittäen 

– välitä työllistäen -projektin 
asiantuntija-/ohjausryhmä

•	Asumispalvelusäätiö ASPA: Asiakkaan 
äänellä -toiminnan ohjausryhmä

•	Keskuspuiston ammattiopisto: 
Työtä, tietoa, osallisuutta 
-projektin ohjausryhmä

Valtuustojen ja hallitusten jäsenyydet
•	VATES-säätiö: Valtuuskunnan 

jäsen 2011–2013
Erillistyöryhmät
•	VATES-säätiö: Avotyötoiminnasta 

palkkatyöhön -julkaisutyöryhmä
•	 STM: Sosiaalihuollon 

työelämäosallisuutta tukevan 
työryhmän kuntakyselyn 
tuki- ja seurantaryhmä

Vaikuttamisverkostot
•	Vammaisfoorumin työllisyystyöryhmä
Muut
•	KVANK: Työn ja päivätoiminnan 

valiokunnan sihteeri
Erityisasiantuntija Erja Pietiläinen
•	 THL:n Vammaispalveluiden 

käsikirjan toimitusneuvoston jäsen

Tutkija Hannu Vesala
•	Kuntoutuksen edistämisyhdistyksen 

asiantuntija
Selkokeskuksen johtaja 
Hannu Virtanen
•	Opetusministeriön Taiteen 

ja kulttuurin saavutettavuus 
-työryhmän varapuheenjohtaja

•	Kirkon saavutettavuus-
työryhmän jäsen

Suunnittelija Leealaura Leskelä
•	Kirkon selkotyöryhmän puheenjohtaja
•	 FDUV:n Läsombud i Svenskfinland 

-projektin ohjausryhmän jäsen
Kirjastonhoitaja Sisko Puustinen
•	 Erikoiskirjastojen neuvoston jäsen
Oppimateriaalikeskus Opikkeen 
johtaja Leena Kokko
•	 Suomen Kustannusyhdistyksen 

Oppimateriaalityöryhmän jäsen
•	Honkalampi-säätiön ATE-

projektin ohjausryhmä
Kehittämispäällikkö Petri Ilmonen
•	 FDUV:n Lätt läst IT -projektin 

ohjausryhmä
Tikoteekin johtaja Eija Roisko
•	Aivoliiton Ovet auki afaattisille  

– Juttu-tupa-hankkeen 
johtoryhmän jäsen

•	Aivoliiton Kommunikaatiokeskuksen 
ohjausryhmän jäsen

•	CP-liiton Muuttuvat tulkkipalvelut 
-ohjausryhmän jäsen

•	 FAIDD Solutions Oy:n hallituksen jäsen
Papunet-verkkopalveluyksikön 
johtaja Marianna Ohtonen
•	Honkalampi-säätiön Senso-

hankkeen ohjausryhmän jäsen
•	Design for All 

-asiantuntijaverkoston jäsen
•	 FAIDD Solutions Oy:n hallituksen jäsen
IT-suunnittelija Sami Älli
•	 Liikenne- ja viestintäministeriön 

Esteettömän viestinnän 
toimenpideohjelman 
seurantatyöryhmän jäsen

•	 Esteettömän tietoyhteiskunnan 
indikaattorien 
selvitystyöryhmän jäsen

liite 8
verneri-verKKopalvelun 
jäsenyhteisöt 2012
•	Avain-säätiö
•	Carea – Kymenlaakson sairaanhoito- 

ja sosiaalipalvelujen ky.
•	 Eskoon sosiaalipalvelujen ky. 
•	 Eteva kuntayhtymä 
•	Helsingin kaupunki 
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•	Honkalampi-säätiö
•	Kehitysvammaisten Palvelusäätiö 
•	Kehitysvammaisten Tukiliitto ry
•	Kolpeneen palvelukeskuksen ky.
•	 Pirkanmaan sairaanhoitopiiri 
•	 Pohjois-Karjalan sairaanhoito- 

ja sosiaalipalvelujen ky.
•	 Pohjois-Pohjanmaan 

erityishuoltopiirin ky. 
•	 Satakunnan sairaanhoitopiirin ky. 
•	Vaalijalan ky. 
•	Varsinais-Suomen 

erityishuoltopiirin ky.

liite 9
selKoKesKuKsen 
neuvotteluKunta 2012
Puheenjohtaja: 
•	maakuntajohtaja Pertti Rajala
Varapuheenjohtaja: 
•	 toimittaja Pertti Seppä
Sihteeri: 
•	 johtaja Hannu Virtanen
Seuraavat tahot nimesivät 
neuvottelukuntaan edustajansa: 
•	Aivoliitto
•	Axxell Monikulttuurisuuskeskus
•	Celia-kirjasto
•	 Eläkeläiset
•	 Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL
•	 Erilaisten oppijoiden liitto
•	 Förbundet De Utvecklingsstördas Väl rf.
•	Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
•	Helsingin seudun erilaiset oppijat
•	 Itä-Suomen yliopisto
•	 Jyväskylän yliopisto
•	Kehitysvammaliitto ry
•	Kehitysvammaisten Tukiliitto ry
•	Kehitysvammatuki 57
•	Keskuspuiston ammattiopisto
•	Kirkkohallitus
•	Kotimaisten kielten keskus
•	Kriminaalihuollon tukisäätiö
•	Kulttuuria kaikille -palvelu
•	Kuurojen Liitto
•	Kuurojen Palvelusäätiö
•	Kynnys
•	Me Itse
•	Mielenterveyden keskusliitto
•	Niilo Mäki Instituutti
•	Omaishoitajat ja Läheiset -liitto
•	 Suomen CP-liitto
•	 Suomen kirjastoseura
•	 Suomen Kuurosokeat
•	 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
•	 Turun kristillinen opisto
•	 Työväen sivistysliitto TSL
•	Valtakunnallinen vammaisneuvosto
•	 Yleisradio
•	Äidinkielen opettajain liitto 

liite 10
selKosanomien ja ll-Bladetin 
toimitusneuvosto 2012
Puheenjohtaja: 
•	maakuntajohtaja Pertti Rajala
Sihteeri: 
•	 päätoimittaja Hannu Virtanen
Jäsenet:
•	 vd Marlene Ahlberg
•	 opettaja Tanja Hallenberg
•	 opettaja Maria Mannil
•	 viestintäpäällikkö Päivi Seppä-Lassila
•	 toimittaja Ari Sainio
•	Me Itse ry:n edustajana Teuvo Taipale

liite 11
selKoKesKuKsen selKoKirjatyöryhmän 
jäsenet 2012
Puheenjohtaja: 
•	 Tuija Takala
Sihteeri: 
•	 suunnittelija Leealaura Leskelä
Tekninen sihteeri: 
•	 suunnittelija Eliisa Uotila (1.6. alkaen)
Jäsenet:
•	 suomi vieraana kielenä 

-opettaja Maila Eichhorn
•	 kirjastonhoitaja Maija-Liisa Korhonen
•	 tietokirjailija Tuula Merisuo-Storm
•	 kirjailija Henrika Ringbom
•	 kirjailija Tommi Melender
•	 kirjailija Joni Pyysalo
•	 järjestöpäällikkö Merja Purhonen
•	 graafikko Maarit Inbar 

(kuvitusasiantuntija)

liite 12
papunet-verKKopalveluyKsiKön 
yhteistyöjärjestöt 2012
•	Aivoliitto ry
•	Autismi- ja Aspergerliitto ry
•	 Förbundet De Utvecklingsstördas Väl rf.
•	Kehitysvammaisten Tukiliitto ry
•	 Suomen CP-liitto ry

liite 13
papunet-verKKopalveluyKsiKön 
johtoryhmä 2012
•	 koulutustoiminnan esimies  

Anne Grönroos, Kehitysvammaisten 
Tukiliitto ry (puheenjohtaja)

•	 toiminnanjohtaja Mirjami Hagman,  
Autismi- ja Aspergerliitto ry

•	 vd Marlene Ahlberg,  
Förbundet De Utvecklingsstördas Väl rf.

•	 puheterapeutti  
Salla Pallari, Aivoliitto ry

•	 aluejohtaja Merja Jarva,  
Kehitysvammaliiton hallitus

•	 Papunet-verkkopalveluyksikön 
johtaja Marianna Ohtonen, 

Kehitysvammaliitto ry
•	 Tikoteekin johtaja Eija Roisko,  

Kehitysvammaliitto ry
•	 palvelupäällikkö Ilona Toljamo, 

Suomen CP-liitto ry

liite 14
oivan ohjausryhmä 2012
•	 Tikoteekin johtaja Eija Roisko 

(Kehitysvammaliitto ry), pj.
•	 palvelukodinjohtaja Marja-Liisa 

Haapakorva (Eksote)
•	 suunnittelija-kouluttaja Pirkko 

Telaranta (Muistiliitto ry) 7/2012 asti
•	 asiantuntija Heidi Härmä  

8/2012 alkaen (Muistiliitto ry)
•	 vammaispalvelujohtaja  

Kaisa Kiiski (Turun kaupunki)
•	 yliopistonlehtori Kaisa Launonen 

(Helsingin yliopisto)
•	 palveluesimies Marketta 

Tervo (Oulun kaupunki)
•	 kommunikaatio-ohjaaja Jaakko 

Salonen (Helsingin kaupunki)
•	 esimies Seija Kanerva 

(Eteva kuntayhtymä)
•	 verkkopalveluyksikön 

johtaja Marianna Ohtonen 
(Kehitysvammaliitto ry)

•	 projektipäällikkö Kaisa Martikainen 
(Kehitysvammaliitto ry)

•	 suunnittelija Anu Sallinen 
(Kehitysvammaliitto ry), sihteeri

liite 15
oivan muistituKiryhmä 2012
•	 projektisuunnittelija Sanna 

Suvisalmi (Muistiliitto ry)
•	 dementiatyön asiantuntija  

Taina Semi (Villa Consulting Oy)
•	 lehtori Leena Rantala (Tampereen 

yliopisto, puheopin laitos)
•	 yliopistonlehtori Seija 

Pekkala (Helsingin yliopisto, 
käyttäytymistieteiden laitos)

•	 vastuullinen tutkija Camilla 
Lindholm (Helsingin yliopisto, 
Suomen kielen, suomalais-
ugrilaisten ja pohjoismaisten 
kielten ja kirjallisuuksien laitos)

•	 Peppi Haapala, Katja Burakoff 
ja Kaisa Martikainen

liite 16
tiKoteeKin johtoryhmä 2012–2013
•	 sosiaalipalvelujen johtaja Anu 

Romppainen, pj.  
(Kehitysvammaliiton hallitus, Carea)

•	 erikoistutkija Heidi Anttila (THL)
•	 vastuuyksikköjohtaja  

Riitta Korkiatupa (EPSHP)
•	AAC-ohjaaja, puhevammaisten 
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tulkki Sari Keskitalo (Invalidiliiton 
Lahden kuntoutuskeskus)

•	 kehittämiskonsultti Pirjo Poikonen, 
Helsingin kaupungin sosiaalivirasto

•	 erityispedagogiikan yliopistonlehtori 
Elina Kontu (Helsingin yliopisto)

•	 lastenkuntoutuspäällikkö 
Marja-Liisa Korpela 
(Näkövammaisten Keskusliitto)

•	 lastenneurologian erikoislääkäri  
Timo Salokivi, Varsinais-Suomen ehp

•	 palvelupäällikkö Ilona Toljamo 
(Suomen CP-liitto)

•	 toiminnanjohtaja  
Tiina Viljanen (Aivoliitto)

•	 toiminnanjohtaja Veli-Pekka 
Sinervuo (Kehitysvammaliitto ry)

•	 Tikoteekin johtaja Eija Roisko

liite 17
ratti – ratKaisuja haastaviin 
tilanteisiin -hanKKeen ohjausryhmä
•	 Tanja Blomerus, Helsinki
•	Markus Koskinen, Mäntsälä
•	Hilkka Lahtinen, Mäntsälä
•	 Janis Mäkinen, Helsinki
•	Mia Puttonen, Helsinki
•	 Jari Ylitalo, Tuusula

liite 18
tiedän mitä tahdon! 
-hanKKeen tuKiryhmä
•	 vammaispalvelupäällikkö 

Riitta Hakoma, Eksote
•	hallitussihteeri Jaana Huhta, 

sosiaali- ja terveysministeriö
•	 perusturvajohtaja Vesa Isoviita, 

Kuusamon kaupunki
•	 asiantuntija Tuula Jäppinen, 

Suomen Kuntaliitto
•	 projektin osallistuja Sirpa Kemppinen
•	 toiminnanjohtaja  

Kalle Könkkölä, Kynnys ry
•	 pääsihteeri Pirkko Mahlamäki, 

Vammaisfoorumi ry
•	 palvelujohtaja Jere Metsähonkala, 

KVPS Tukena Oy
•	 kehittämispäällikkö  

Päivi Nurmi-Koikkalainen, THL
•	 lakimies Pasi Pajula,  

Kela/terveysosasto
•	 erityisasiantuntija Elina Palola, 

sosiaali- ja terveysministeriö 
/ sosiaalipalveluryhmä

•	 projektipäällikkö Marketta 
Salminen, Vammaispalvelujen 
valtakunnallinen kehittämishanke

•	 johtava lakimies Sirkka Sivula, 
Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

•	Kehitysvammaisten 
Tukiliitto ry:n liittohallituksen 
jäsen Helena Suosalmi, 
Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

•	 tutkimuspäällikkö Antti Teittinen, 
Kehitysvammaliitto ry

•	 kokemusasiantuntija 
Ulla Topi, Me Itse ry

•	 erityisasiantuntija  
Jaana Viemerö, Suomen Kuntaliitto

•	 vammaispalvelupäällikkö  
Mikaela Westergård, 
Vantaan kaupunki

liite 19
verneri-verKKopalvelun 
johtoryhmä 2012
•	 Jouko Alinen (Satakunta)
•	 Tarja Klemola (Eteva)
•	Kirsi-Marja Luoma-aho (Helsinki)
•	Marianna Ohtonen 

(Kehitysvammaliitto)
•	 Timo Pesu (Carea)
•	Anneli Puhakka (Kehitysvammaliitto)
•	 Sanna Salmela 

(Kehitysvammaisten Tukiliitto)
•	 Tarja Saranpää (Pirkanmaan shp)
•	 Suvi Vaarla (Kehitysvammaliitto)

liite 20
onnistuneita valintoja 
-hanKKeen tuKiryhmä 2012
•	 kokemusasiantuntija Kari Aalto
•	 tutkija Reetta Mietola 

(Kehitysvammaliitto ry)
•	 kehittämispäällikkö  

Päivi Nurmi-Koikkalainen (THL)
•	 erityisasiantuntija  

Saara Nyyssölä (ARA)
•	 kokemusasiantuntija Mia Putkonen
•	 kehittämissuunnittelija  

Susanne Tuure (Vammaispalveluhanke 
/ Kårkulla Samkommun)

•	 projektipäällikkö  
Markus Vähälä (Lyhty ry)





Kehitys- ja puhevammaiset ihmiset haluavat 
ja tarvitsevat samoja asioita kuin muutkin. 
He tarvitsevat perheen ja ystäviä, kodin ja 
töitä, opiskelupaikan ja harrastuksia. He 
haluavat mahdollisuuden tulla kuulluksi.

Kehitysvammaliitto haluaa yhteiskunnan, 
jossa kehitys- ja puhevammaiset 

ihmiset saavat tarvitsemansa.

•

Kehitysvammaliitto
Viljatie 4 A

00700 Helsinki

p. (09) 348 090
f. (09) 3853 398

kvl@kvl.fi
www.kehitysvammaliitto.fi
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