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Kehitysvammaliitto vuonna 2016

YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oi-

keuksista ratifioitiin kesällä 2016. Sopimus on 

merkittävin oikeudellinen uudistus Suomes-

sa vuosikymmeniin. Se takaa vammaisille hen-

kilöille täydet ihmisoikeudet, edistää esteettö-

myyttä ja ehkäisee kaikenlaista syrjintää. 

Kehitysvammaliiton toiminnan perusta on 

YK:n vammaissopimuksessa. Tavoitteemme on, 

että kaikki voivat vaikuttaa omaan elämään-

sä ja osallistua tasa-arvoisina yhteiskunnan toi-

mintaan. Keskityimme toimintavuoden aika-

na neljään sisällölliseen kärkiteemamme, jotka 

ovat alan osaamisen kehittäminen, kehitysvam-

maiset nuoret palkkatyöhön, lasten ja nuorten 

oikeus hyvään elämään ja kansalaistaidot kai-

kille. Lisäksi kehitimme jäsenyhteistyötä ja va-

rainhankintaa. Nämä teemat ohjasivat työtäm-

me kohti päämääräämme, joka on Pois margi-

naalista!

Käynnissä oleva sote- ja maakuntauudistus, 

itsemääräämistä koskevat kehitysvammalain 

muutokset sekä vammaislainsäädännön uudis-

taminen heijastuivat toimintaamme, jäseniim-

me ja kehitys- ja puhevammaisiin ihmisiin.

Laajat lainsäädäntöuudistukset ja rakenne-

muutos aiheuttivat paljon epävarmuutta. Eri-

tyisesti kotiin saatavat palvelut eivät ole kehit-

tyneet toivotulla tavalla. Suurta huolta on myös 

kuntoutuksen ja ammatillisen koulutuksen tu-

levaisuudesta. Kasvavalla joukolla nuorista, jo 

50 000 nuorella, on laaja-alaisia oppimisen on-

gelmia.

Muutokset vaikuttivat myös merkittävästi 

alan ammattilaisten työhön. Asemamme alan 

osaamisen kehittäjänä vahvistui ja koulutus- ja 

kehittämispalvelujemme kysyntä kasvoi. Muut-

tuvissa rakenteissa keskeisiä tavoitteitamme on 

turvata kehitys- ja puhevammaisten ihmisten 

itsemäärääminen ja osallisuus sekä palvelujen 

saatavuus ja laatu hankintamenettelyssä. 

Poliittisen päätöksenteon ja lainsäädäntö-

valmistelun osalta tavoitteenamme oli vaikut-

taa erityisesti sote-uudistukseen, kehitysvam-

maisten asumisen ohjelman Kehaksen toteut-

tamiseen, vammaislainsäädännön ja itsemää-

räämisoikeussäännösten uudistamiseen sekä 

kehitysvammaisten ihmisten työllisyyttä kos-

keviin lainsäädäntöhankkeisiin. Tämän lisäk-
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si reagoimme myös useisiin muihin poliittisiin 

suunnitelmiin ja lainsäädäntöhankkeisiin, ku-

ten alkoholilain uudistamiseen sekä omais- ja 

perhehoidon uudistamiseen. 

Otimme voimakkaasti kantaa maan hallituk-

sen esittämiin vammaispalveluihin kohdentu-

viin säästöihin ja hankintalain uudistamiseen 

osallistumalla KVANK:n ja Vammaisfoorumin 

yhteiseen vaikuttamistyöhön, tapaamalla kes-

keisiä ministereitä, laatimalla kannanottoja ja 

osallistumalla ministeriöiden työryhmiin.

Toimintavuoden aikana osallistuimme myös 

maan hallituksen LAPE-kärkihankkeen valmis-

telutyöryhmiin. Tavoitteemme on, että myös 

erityistä tukea tarvitsevat kehitys- ja puhevam-

maiset lapset ja heidän perheensä saavat palve-

luja tulevista perhekeskuksista, ja vaativan eri-

tyisen tuen palvelut ovat saatavilla kaikkialla 

maassa. 

Vaikutimme toisen asteen koulutuksen re-

formiin korostaen alueellista saatavuutta, kou-

lutuksen laatua ja nivelvaiheiden merkitystä 

siirryttäessä perusopetuksesta toiselle asteelle 

ja edelleen työelämään ja osallisuutta tukevaan 

toimintaan. Kampanjoimme näkyvästi mm. eri 

medioissa kehitysvammaisten ihmisten palkka-

työn puolesta Palkkaa mut -kampanjalla. 

Valmistauduimme tulevaan rakennemuu-

tokseen uudistamalla liiton säännöt, jotka hy-

väksyttiin ylimääräisessä liittokokouksessa. Uu-

distuneet säännöt, pitkäjänteinen kehittämis- ja 

tutkimustyömme sekä kokemusasiantuntijuu-

teen pohjautuva toimintamme loi pohjaa uusil-

le kumppanuuksille, joita syntyy sote- ja maa-

kuntauudistuksen yhteydessä. 

Innostunut ja osaava henkilökuntamme te-

ki tuloksellista ja vaikuttavaa yhteistyötä jäse-

nistömme sekä puhe- ja kehitysvammaisten 

ihmisten ja selkokielen käyttäjien kanssa. Läm-

min kiitos siitä heille. 

MARIAnnA OhTOnEn

Toiminnanjohtaja

Juhlimme YK:n vammaissopimuksen rati-

fiointia yhdessä muiden järjestöjen kanssa 

eduskunnan Pikkuparlamentissa ja Musiik-

kitalolla järjestetyssä juhlassa.
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Kehitysvammaliiton vuosikertomus 2016 
selkokielellä
Kesällä 2016 Suomessa tuli voimaan 

YK:n yleissopimus 

vammaisten henkilöiden oikeuksista. 

YK:n vammaissopimus on 

Kehitysvammaliiton toiminnan perusta.  

Sopimus takaa vammaisille henkilöille 

täydet ihmisoikeudet, 

edistää esteettömyyttä ja 

ehkäisee kaikenlaista syrjintää. 

Tavoitteemme on, että 

kaikki voivat vaikuttaa 

omaan elämäänsä 

ja osallistua tasa-arvoisina 

yhteiskunnan toimintaan.

Kehitysvammaliitossa on neljä yksikköä: 

Kansalaisuus, Saavutettavuus, 

Elinikäinen oppiminen ja 

Taloushallinnon ohjaus- ja tukipalvelut.

Lisäksi liitossa on yleishallinto. 

Vuoden 2016 lopussa 

liitossa työskenteli 74 henkilöä. 

Alan osaamisen 
kehittäminen

Kehitysvammaliitto järjestää koulutuksia

vammaisalan ammattilaisille, opettajille,

vammaisten henkilöiden läheisille sekä

viestinnän ammattilaisille.

Vuonna 2016 koulutimme 

esimerkiksi seuraavista aiheista: 

kehitysvammaisuus, selkokieli,

itsemääräämisen tukeminen, 

yksilökeskeinen elämänsuunnittelu

sekä vuorovaikutus ja kommunikointi. 

Ammattilaisten osaamista lisäävät myös

vuorovaikutuksen toimintamallit,

joita Tikoteekki on kehittänyt.

Mallien avulla varmistetaan, 

että myös vaikeasti kehitysvammaiset ja 

autistiset ihmiset voivat olla 

vuorovaikutuksessa 

muiden ihmisten kanssa. 

Toimintamalleja ovat Voimauttava 

vuorovaikutus, HYP eli Huomioivaa 

yhdessäoloa ja OIVA. 

Kehitysvammaliitto jakaa tietoa 

esimerkiksi Ketju-lehden, 

Verneri.netin, Papunetin,

kirjojen, videoiden, oppaiden 

ja sosiaalisen median kautta 

sekä erilaisissa tapahtumissa. 

◄ Kehitysvammaliiton henkilökuntaa.

KEhITysVAMMALIITOn VuOsIKERTOMus 2016 sELKOKIELELLä
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Liiton kaikki yksiköt tarjosivat 

vuonna 2016 ohjausta ja neuvontaa 

enemmän kuin aikaisemmin. 

Aiheina olivat esimerkiksi 

itsemääräämisen tukeminen, 

työllistyminen, asuminen,

kommunikointi ja FASD.  

Papunetin kuvapankkiin lisättiin 

paljon uusia kuvia, joita voi käyttää 

esimerkiksi kommunikoinnissa. 

Kehitysvammaliitto oli 

mukana kirjoittamassa 

Kehitysvammaisten asumisen 

ohjelman eli Kehas-ohjelman 

seurantaraporttia.  

Asumisen ohjelma on tuonut kuntiin  

lisää tietoa vammaisten ihmisten tarpeista.  

Jatkossa vammaisten henkilöiden 

asumiseen tarvitaan lisää vaihtoehtoja 

ja valinnanvapautta. 

Vuonna 2016 Kehitysvammaliitto

vaikutti lainsäädäntöön 

ottamalla yhteyttä poliitikkoihin, 

jakamalla tietoa sekä kirjoittamalla

kannanottoja ja lausuntoja. 

Olimme mukana myös vaikuttamassa 

kehitysvamma-alan ammattitutkinnon 

uudistukseen. 

Kehitysvammaiset nuoret 
palkkatyöhön

KIT-projektissa edistettiin 

kehitysvammaisten ihmisten 

työllistymistä ja työhönvalmennusta. 

KIT tulee sanoista 

kehitysvammaiset ihmiset töihin. 

Projektissa julkaistiin tutkimus, 

jossa selvitettiin työnantajien kokemuksia 

kehitysvammaisista työntekijöistä.  

Kehitysvammaisten ihmisten 

työllistyminen 

oli vuoden pääteema liiton viestinnässä. 

Aiheesta kerrottiin esimerkiksi 

Palkkaa mut -kampanjan avulla.

Kampanjalla kerättiin rahaa

kehitysvammaisten ihmisten 

työllistämisen tukemiseen.

Tikoteekissa neuvotaan opiskelijoille kommunikointi-

kansioiden käyttöä.

Myös kehitysvammaiset ihmiset haluavat palkkatyötä. 

Jenna Seiteri on töissä ravintolassa.

KEhITysVAMMALIITOn VuOsIKERTOMus 2016 sELKOKIELELLä
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Verneri.netin selkosivuilla, 

Selkosanomissa ja LL-Bladetissa 

julkaistiin työelämästä ja ammateista

kertovia juttuja. 

Syksyllä käynnistimme yhteistyön 

Keskuspuiston ammattiopiston kanssa. 

Logistiikan opiskelijat hoitavat 

Kehitysvammaliiton tuotevarastoa ja 

lähettävät tuotetilaukset asiakkaille. 

Lasten ja nuorten oikeus 
tavalliseen elämään

Kehitysvammaliiton tavoitteena on tehdä

tunnetuksi FASD-lasten ja -nuorten 

tarpeita ja kehittää 

heille suunnattuja palveluja.

Ammattilaisille ja perheille annetaan 

tietoa ja koulutusta FASDista.

FASD-nuorille on myös omia 

vertaisryhmiä. 

Vuonna 2016 Kehitysvammaliitto perusti 

FASD-osaamisverkoston. 

Lapsille ja nuorille tuotettiin 

selkokielistä materiaalia. 

Papunet julkaisi neljä uutta 

selkokielistä verkkokirjaa.  

Opikkeessa julkaistiin

lapsille ja nuorille

selkokielistä kaunokirjallisuutta

ja oppimateriaaleja. 

Syksyllä aloitettiin kouluyhteistyö, 

jossa vahvistetaan 

koulun työntekijöiden 

vuorovaikutustaitoja 

vaikeasti kehitysvammaisten ja 

vahvasti autististen oppilaiden kanssa. 

Kansalaistaidot kaikille

Vuonna 2016 Kehitysvammaliitossa 

tutkittiin kehitysvammaisten ihmisten 

mahdollisuuksia 

opiskella ja saada töitä. 

Liitossa tutkittiin myös 

kehitysvammaisten ihmisten asumista 

sekä vammaisten ihmisten osallistumista

järjestötoimintaan.

Kehitysvammaliiton tuotevarasto muutti 

Keskuspuiston ammattiopistoon.

Yhteiskuntaoppi on Päivänselvää-sarjan uusin osa.

KEhITysVAMMALIITOn VuOsIKERTOMus 2016 sELKOKIELELLä
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Selkokeskus julkaisi 

Selkosanomat-lehteä selkosuomeksi ja 

LL-Bladet-lehteä selkoruotsiksi.

Papunet aloitti Selkosanomien juttujen 

julkaisemisen kuvilla tuettuna. 

Verneri.netin selkosivuilla julkaistiin 

kehitysvammaisten ihmisten runoja, 

kirjeenvaihtoilmoituksia, blogitekstejä 

ja animaatioita. 

Kesällä järjestettiin runokilpailu, 

johon osallistui 68 runoa. 

Papunetin kuvataidekilpailun teema oli

vuonna 2016 Minun haaveeni. 

Kilpailuun osallistui 378 teosta.

Vuonna 2016 julkaistiin runsaasti 

selkokielisiä materiaaleja

erityisesti maahanmuuttajalukijoille. 

Niiden aiheina olivat kansalaistaidot 

ja elämä Suomessa. 

Myös kuntavaaleista ja äänestämisestä 

julkaistiin selkokielistä materiaalia. 

Selkokeskus julkaisi materiaalit yhteistyössä 

eri tahojen kanssa. 

Opikkeessa julkaistiin 11 uutta tuotetta. 

Liiton taloustilanne on hyvä.

KEhITysVAMMALIITOn VuOsIKERTOMus 2016 sELKOKIELELLä
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Casimir Kaarre osallistui Papunetin Kuvataidekilpailuun. 

Hänen teoksensa nimi on "Unelmointi".

Selkosanomien verkkolehdessä uutisia kerrotaan myös 

kuvilla.



 ◆ Koulutuksen kysyntä kasvoi Järjestimme 190 koulutusta alan henkilöstölle 

ja muille kiinnostuneille. Koulutuksiimme osallistui lähes 7000 henkilöä.

 ◆ Toteutimme Luetaan ääneen selkokirjaa -kampanjan, jossa 

järjestettiin lukutuokioita vanhus- ja vammaisyksiköissä sekä 

kirjastoissa eri puolilla Suomea. Lukutuokioihin osallistui 

yhteensä noin 2 400 ihmistä, mikä ylitti odotukset. 

 ◆ Palkkaa mut -tiedotus- ja varainhankintakampanjalla tavoitimme 

satojatuhansia vastaanottajia ja keräsimme varoja kehitysvammaisten 

nuorten työllistymiseen. Tuotto ylitti tavoitteen.

 ◆ Perustimme FASD-osaamisverkoston, johon liittyi vuoden aikana 70 jäsentä.

 ◆ Aloitimme Selkosanomien julkaisun kuvilla. Vuoden 

aikana versiolla oli 19 141 seuraajaa.

 ◆ Tuotimme 11 uutta oppi- ja muuta materiaalia, joista 

suosituin oli Turvallisesti internetissä. 

 ◆ Kehitimme ApuTassut-yritysyhteistyömuodon kehitysvammaisten 

ihmisten työllistymisen edistämiseksi Musti & Mirri Groupin kanssa.

 ◆ Kommunikointia ja vuorovaikutusta koskevat painetut 

oppaamme tavoittivat yli 10 000 käyttäjää. Lisäksi oppaita 

ladattiin Papunetin verkkosivuilta 22 000 kertaa. 

 ◆ Aloitimme yhteistyön Keskuspuiston ammattiopiston 

kanssa tarjoten logistiikka-alan opiskelijoille jatkuvaa 

työssäoppimista, jossa he hoitavat Kehitysvammaliiton 

tuotevarastoa ja tilauksien pakkaamista ja postittamista.

 ◆ Vahvistimme toimintaamme sosiaalisessa mediassa. Erityisesti liiton 

eri Facebook-kanavien seuraajamäärät kasvoivat kohtalaisen hyvin, ja 

liitolla oli vuoden lopussa yhteensä noin 20 000 seuraajaa Facebookissa.

 ◆ Tikas-verkostossa oli vuoden lopussa mukana yli sata 

organisaatiota, koulutettujen Tikas-opettajien määrä oli yli 

700. Tikas-todistuksia oli myönnetty yli 10 000 kappaletta. 

 ◆ Selkokielen neuvottelukunnassa oli vuoden lopussa mukana 45 tahoa.

 ◆ Selvitimme Kelalle, miksi puhevammaiset ihmiset, joille on 

myönnetty Kelan tulkkauspalvelu, eivät sitä käytä.

Vuoden 2016 tähtihetkiämme

VuOdEn 2016 TähTIhETKIäMME
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Alan osaamisen kehittäminen

KOULUTUS VAHVISTAA 
OSAAMISTA

Kehitysvammaliitto järjesti koulutusta muun 

muassa teemoista kehitysvammaisuus, vuoro-

vaikutus ja kommunikointi, toimintakyvyn tu-

keminen, itsemääräämistä tukevat työkäytän-

nöt, haastavien tilanteiden ennakointi, yksilö-

keskeinen elämänsuunnittelu, selkokieli, mie-

lenterveyden tukeminen sekä seksuaalisuus. 

Koulutukset oli suunnattu vammaisalan am-

mattilaisille, vammaisten henkilöiden läheisil-

le, viestijöille, jotka tarvitsevat työssään selko-

kielen osaamista, sekä ammatillisen opetustoi-

men henkilöstölle.   

Omien asiantuntijoidemme lisäksi koulu-

tuksissamme luennoi kansainvälisiä asiantun-

tijoita Ruotsista, Britanniasta ja Yhdysvalloista. 

Koulutuksista saatiin hyvää palautetta.   

Edellisvuonna alkanut itsemääräämistä tu-

keva hanke jäsenistön kanssa tuotti runsaasti 

uutta tietoa itsemääräämistä tukevista ja rajoi-

tetoimenpiteiden käyttöä vähentävistä keinois-

ta. Lisäksi osallistuimme Hyvä kuolema -saat-

tohoitohankkeeseen järjestämällä koulutuksia 

ja tekemällä selkokielisen saattohoito-oppaan.

Keinojamme alan osaamisen kehittämiseen vuonna 2016:

 ◆ Kouluttaminen

 ◆ Vuorovaikutusta ja itsemääräämistä tukevien toimintamallien kehittäminen ja niiden levittäminen

 ◆ Tiedon jakaminen ja neuvonta

 ◆ Materiaalien ja työkalujen tuottaminen ja julkaiseminen

 ◆ Osallistuminen KEhAs-ohjelman seurantaan

 ◆ Vaikuttaminen alan ammattitutkinnon uudistukseen

 ◆ Lainsäädäntöön vaikuttaminen

Ruotsalainen Bo H. Elvén oli kouluttajana 

suuren suosion saaneessa kaksipäiväisessä 

seminaarissa "Vähemmän taistelua, vähem-

män kiukkua - haastavat tilanteet arjessa".

ALAn OsAAMIsEn KEhITTäMInEn
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Vastasiko koulutus odotuksiasi? Kyllä 100 % 

suosittelisitko koulutusta muille? Kyllä 100 % 

PALAUTETTA SELKOKIELEN KOULUTUKSESTA

JäRJEsTIMME  VuOdEn AIKAnA yLI

190
KOuLuTusTILAIsuuTTA�

KOuLuTuKsIIMME  OsALLIsTuI yLI

7000 
hEnKILÖä�

”Menetelmä on yksinkertainen mutta ei 
helppo – tämän kun saisi välitettyä; yhteys 
löytyy sinnikkyydellä ja omalla läsnäololla�” 

VOIMAUTTAVA VUOROVAIKUTUS 
-KOULUTUKSEN PALAUTETTA

”Olen pysähtynyt miettimään, miten itse 
puhun ja mukautan sitä asiakkaan mukaan� 

Odotan myös vastausta tai aloitetta aiempaa 
pidempään – olen tullut tietoisemmaksi 

itsestäni ja toimimisesta asiakkaan kanssa�” 

OIVA-PROSESSIIN OSALLISTUNEEN TYÖNTEKIJÄN 
AJATUKSIA VUOROVAIKUTUKSESTA VAIKEASTI 
PUHEVAMMAISTEN IHMISTEN KANSSA

MENETELMIÄ 
VUOROVAIKUTUKSEN 
KEHITTÄMISEEN

Tikoteekin kehittämät ja mukauttamat toimin-

tamallit – Voimauttava vuorovaikutus, HYP 

(Huomioivaa yhdessäoloa) ja OIVA – varmista-

vat, etteivät vaikeasti kehitysvammaiset tai au-

tistiset ihmiset jää ilman vuorovaikutusta ja hy-

viä yhdessäolon hetkiä arjessa. Mallit vahvista-

vat vammaisten henkilöiden läheisten ja am-

mattilaisten taitoja tukea puhevammaisten ih-

misten vuorovaikutusta ja kommunikointia. 

Mallien jalkauttamiseksi toteutettiin kym-

meniä koulutuksia, julkaistiin tiedotteita ja vi-

deoita sekä perustettiin Voimauttava vuorovai-

kutus -verkosto ja sivustoja Facebookiin

OIVA-VERKOsTOssA On

19 
ORGAnIsAATIOTA JA 

44 
OIVA-OhJAAJAA�

ALAn OsAAMIsEn KEhITTäMInEn
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TARJOSIMME TIETOA JA 
NEUVONTAA 

Liiton kaikki yksiköt tarjosivat neuvontaa omilla 

erityisaloillaan. Ohjauksen ja neuvonnan määrä 

lisääntyi vuoden aikana. Aiheina olivat mm. it-

semääräämisen tukeminen ja rajoitetoimenpi-

teiden soveltaminen, kehitys- ja puhevammais-

ten henkilöiden työllisyyden tukeminen, yksi-

löllisen asumisen ratkaisut, palvelusuunnittelu, 

palvelujen hankinnat ja kilpailutus, kommuni-

kointi, vuorovaikutus ja apuvälineet sekä FASD. 

Alan osaamisen kehittymistä tukevaa tietoa 

jaettiin myös muun muassa lehtien, verkkopal-

veluiden, videoiden, oppaiden sekä messu- ja 

muiden tapahtumien kautta.

Yksi tapahtumista oli Tikoteekin koordinoi-

ma Puhevammaisten viikko, jonka teema oli 

Kohtaa rohkeasti. Puhevamma-alan toimijat 

järjestivät viikon aikana 17 tapahtumaa 10 paik-

kakunnalla. Tapahtumaan liittyi myös kansain-

välinen Intensive Interaction -viikko, jonka myö-

tä Tikoteekki haastoi mukaan yhteisöt ympäri 

Suomea levittämään tietoa voimauttavasta vuo-

rovaikutuksesta. 

”Asiat kerrottu selkeästi ja sopivan tiiviisti�” 

OPISKELIJAN KOMMENTTI VIITTOMAT 
KOMMUNIKOINNISSA -OPPAASTA

Tikoteekin Vuorotellen-oppaasta julkaistiin pdf-versiot inarinsaamen, koltansaamen ja pohjoissaamen kielillä.

ALAn OsAAMIsEn KEhITTäMInEn
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KETJU-LEHTI LEVITTI IDEOITA JA 
HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ

Alan ammattilaisille suunnattu Ketju-lehti il-

mestyi kuusi kertaa painettuna ja osa lehdestä 

myös verkossa. Lehdessä käsiteltiin mm. sote-

uudistusta ja alan osaamisen säilyttämistä, ke-

hitysvammaisten ihmisten työllistymistä, vam-

maisten lasten ja nuorten asioita, palvelujen laa-

tua ja kilpailutusta, koulupolulta urapolulle siir-

tymistä sekä vammaisten tyttöjen ja naisten elä-

mää. Lehti tarjosi uutta tietoa ja tuoreita näkö-

kulmia, levitti hyviä käytäntöjä sekä tarjosi luki-

joille ideoita oman työn kehittämiseen. 

Lisäksi liiton yksiköillä oli omille sidosryh-

milleen lukuisia tiedotteita ja uutiskirjeitä se-

kä sosiaalisen median ryhmiä ja kanavia, joi-

den kautta jaettiin tietoa ja markkinoitiin pal-

veluitamme ja tuotteitamme kohdennetusti eri 

sidosryhmille.

EsIInnyIMME

20 :ssä 

MEssu-, näyTTELy- JA sEMInAARI- 

TAI KOnGREssITAPAhTuMAssA 

ERI PuOLILLA suOMEA� 

,

KOhTAsIMME yLI

80 000 
ALAn OsAAJAA; PääTTäJIä, 

AMMATTILAIsIA, OMAIsIA, 

KEhITys- JA PuhEVAMMAIsIA 

hEnKILÖITä, KAnsAInVäLIsIä 

KuMPPAnEITA�
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Ketjun numerossa 6/2016 oli teemana tytöt ja naiset.

ALAn OsAAMIsEn KEhITTäMInEn
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VERKKOPALVELUT VERNERI.NET 
JA PAPUNET ALAN OSAAMISEN 
TUKENA 

Verneri.net on verkkopalvelu kehitysvammai-

suudesta. Verkkopalvelun ensisijaisia käyttä-

järyhmiä ovat kehitysvamma-alan työntekijät, 

alan opiskelijat ja opettajat sekä kehitysvam-

maisten ihmisten omaiset ja läheiset. 

Kävijätutkimuksen perusteella Verneri.net 

sivustoa pidetään kattavana, ajantasaisena ja 

luotettavana. Alan toimijat kokevat palvelun 

merkittävänä alan tietopankkina. 

VERnERI�nETIssä VIERAILTIIn

333 328 
KERTAA VuOnnA 2016�

”Jos tarvitsee jotakin tietoa, täältä löytyy tosi 
hyvin� Kaikkia uusia linkkejä on koko ajan� Ei 

tarvitse miettiä, mistä niitä tietoja saisi�” 

"Tässä on hirveän hyvin tietoa, mitä 
kehitysvammaisuus on, diagnooseista, 

ikääntymisestä, mielenterveys ja 
kehitysvammaisuus, ihan tämä perustieto… 

Opiskelijat oppii näitä asioita, kun monella ei 
ole mitään kokemusta vammaisuudesta� Mun 

mielestä ihan loistava sivusto meidän tarpeisiin�” 

VERNERI.NETIN KÄVIJÄTUTKIMUKSEN PALAUTETTA

Papumarket on todella hyvä, toimiva ja opettavainen peli! Kaikki tuote- ja muut kuvat ovat tarkkoja, 
ja on todella kiva, kun tuotteita ja osastoja on runsaasti� On hauskaa poimia tuotteita ostoslistan 

mukaan, ja sitten kun vielä pääsee itse maksamaankin ne� Pelissä on kolme vaikeustasoakin, joten 
siitä voi valita jokaiselle sopivan� Peli sopii myös varttuneemmillekin pelaajille� Kiva, että on 

kehitetty tuollainen peli! Olisin vielä toivonut mahdollisuutta punnita hedelmiä ja vihanneksia�  

Uusia sisältökokonaisuuksia vuonna 2016 

• hyvät toiminta- ja palvelukäytännöt yksilölli-

sen asumisen järjestämiseen 

• itsemääräämisoikeutta tukeva aineistokoko-

naisuus: mm. lainsäädäntö, itsemääräämisoi-

keuden tukeminen arjessa ja itsemääräämistä 

tukevat työvälineet 

• työllistymistä tukevat aineistot: työelämäsa-

nasto, osallisuuden ja työn laatukriteerit, tu-

loksellinen työhönvalmennus, uusi palkkatyö-

tä käsittelevä video sekä kysymyksiä ja vastauk-

sista työstä -osio 

Lisäksi sivustolla lanseerattiin uusi Luetaan la-

kia -blogi, jossa avattiin keskustelua vammais-

lainsäädännön eri näkökulmista.   

Papunet-sivustosta vammaisten henkilöiden läheiset, alan ammatti-

laiset ja opiskelijat saavat tietoa puhevammaisuudesta, puhetta kor-

vaavasta kommunikoinnista ja kommunikoinnin tukemista.

PAPunET-sIVusTOLLA 

VIERAILTIIn 

1 945 000 
KERTAA VuOnnA 2016� 

T. ELLA, 12 V.

ALAn OsAAMIsEn KEhITTäMInEn
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OSALLISTUIMME 
KEHAS-SEURANTAAN

TUOTIMME MATERIAALEJA JA 
TYÖKALUJA 

Julkaisimme menetelmäkirjoja alan ammatti-

laisille ja vammaisten henkilöiden läheisille se-

kä verkkomateriaaleja ja työkaluja muun muas-

sa kommunikoinnin tueksi. 

Papunet-verkkopalvelun kuvapankki laajeni 

840 kuvalla, kuvakokoelmaan lisättiin mm. sek-

suaalisuuteen liittyviä kuvia. Lisäksi tuotettiin 

suomalaisiin perinteisiin liittyen 100 uutta piir-

roskuvaa käyttäjien toiveiden pohjalta. 

Papunetin kuvatyökalua käytti yli 64 000 kä-

vijää kommunikoinnin ja toiminnanohjauksen 

tukena. Vastaavasti Papuri-verkkokirjatyökalun 

avulla tuotettuja kirjoja avattiin yli 53 000 kertaa, 

mikä oli yli 50 % enemmän kuin vuonna 2015.  

PAPunETIn 

KuVAPAnKIssA OLI 

180 000 
KäVIJää�

Kuvapankki on suomen opettajalle elintärkeä 
jokapäiväinen työkalu! Kiitos paljon� 

PALAUTETTA OPETTAJALTA

Kiitos hienosta sivustosta ja kuvatyökalusta :) 

LASTENTARHANOPETTAJA

Kehitysvammaliitto osallistui aktiivisesti STM:n 

kehitysvammaisten asumisen ohjelman eli Ke-

has-ohjelman seurantaraportin kirjoittamiseen 

ohjelman toimeenpanon vuosilta 2010–2015. 

Laitosasumisen lakkauttaminen on edennyt kaik-

kialla Suomessa. Kehitysvammalaitoksissa asuvi-

en henkilöiden määrä väheni tuhannella. Asumi-

sen ohjelma on lisännyt kuntien eri hallintokun-

tien tietoisuutta vammaisten ihmisten tarpeista 

ja yhteistyö eri toimijoiden välillä on lisääntynyt. 

Vammaisten lasten ja heidän perheidensä ase-

maan ja oikeuksiin on kiinnitetty paljon huomio-

ta eri puolilla maata. Tästä huolimatta heidän pal-

velunsa toteutuvat vain tyydyttävästi. Laitoksissa 

asuvien alle 18-vuotiaiden määrä ei myöskään ole 

vähentynyt toivotulla tavalla. 

Raportissa linjattiin vuosille 2016–2020 te-

hostettavat toimet. Jatkossa tehokkaampia toimia 

edellyttävät muun muassa vammaisten henkilöi-

den itsemääräämisoikeuden ja valinnanvapau-

den toteutuminen sekä palvelutarpeen arviointi 

ja yksilöllisten palvelujen suunnittelu. Vammais-

ten henkilöiden asumiseen tarvitaan lisää vaihto-

ehtoja, valinnanvapautta ja tavallisen asuntokan-

nan hyödyntämistä. 
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VAIKUTIMME KEHITYSVAMMA-
ALAN AMMATTITUTKINNON 
UUDISTUKSEEN 

Olimme mukana Opetushallituksen kehitys-

vamma-alan ammatti- ja erikoisammattitut-

kintojen uudistamistyöryhmässä. 

Kehitysvamma-alan uusi ammattitut-

kinto korostaa työntekijän yhteistyötä asi-

akkaan, hänen läheistensä ja verkostojensa 

kanssa. 

Uuden tutkinnon mukaan koulutettu 

työntekijä osaa työskennellä yksilökeskeistä 

toimintatapaa noudattaen, mahdollistaa asi-

akkaan omat valinnat ja päätöksenteon sekä 

tukea asiakkaan osallisuutta. Hän osaa edistää 

toiminnallaan asiakkaan terveyttä, turvalli-

suutta ja toimintakykyä sekä tukea asiakkaan 

oppimista. Hän osaa edistää eri tavoin asiak-

kaan vuorovaikutusta ja kommunikointia se-

kä käyttää puhetta korvaavia kommunikaa-

tiomenetelmiä ja selkokieltä. Hän osaa käyt-

tää laadunarviointimenetelmiä ja ohjata asi-

akasta arvioimaan toiminnan vaikuttavuutta. 

VAIKUTIMME LAINSÄÄDÄNTÖÖN

Viestimme tavoitteistamme ja ratkaisuehdo-

tuksistamme poliittisille päättäjille olemalla 

heihin suoraan yhteydessä sekä laatimalla noin 

20 kannanottoa ja lausuntoa. Liiton asiantun-

tijat tarjosivat aineistoa ja näkökulmia lainval-

mistelutyön tueksi olemalla suoraan yhteydes-

sä eri ministeriöiden valmistelijoihin.  

Vahvistimme yhteistyötä liiton luottamus-

henkilöiden ja jäsenten kanssa hyödyntämäl-

lä lausuntojen valmistelussa verkkokyselyjä ja 

pientyöryhmiä. 

Omien lausuntojemme ja kannanottojem-

me lisäksi tuotimme sisältöjä noin 20 kannan-

ottoon, joita työstettiin eri yhteistyöverkos-

toissa (KVANK, Vammaisfoorumi, Vates-säätiö, 

SOSTE, Kuluttajaparlamentti, Selkokielen neu-

vottelukunta).   

Tikoteekin Avoimissa ovissa tulevat ammattilaiset  pääsevät kokeilemaan kommunikoinnin apuvälineitä.

Olimme mukana Ei myytävänä -mielenosoituksen jär-
jestämisessä. Siinä vastustettiin hankintalain mukais-
ta kilpailutusta.

ALAn OsAAMIsEn KEhITTäMInEn
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Keinojamme kehitysvammaisten nuorten työllistymisen edistämiseen vuonna 2016:

 ◆ KIT-projekti

 ◆ Palkkaa mut -kampanja

 ◆ Tiedon lisääminen tutkimustoiminnan avulla

 ◆ Opiskelijoiden työelämätaitojen tukeminen

 ◆ Ammattikoulutuksen kehittäminen sansibarissa

Kehitysvammaiset nuoret palkkatyöhön

KIT-PROJEKTI 

Kehitysvammaiset ihmiset töihin (KIT) -pro-

jektissa saatettiin loppuun työhönvalmentaja-

renkaan ja vertaisryhmätoiminnan ohjattu toi-

minta ja neuvonta. Lisäksi kehitettiin työhön-

valmentajille tarkoitettu koulutuskokonaisuus, 

kirjoitettiin loppuraportti, tuotettiin työllisty-

misaiheinen video ja animaatioita sekä järjes-

tettiin Koulusta töihin -loppuseminaari. Pro-

jektin tuotoksia hyödynnettiin Palkkaa mut 

-kampanjassa sosiaalisessa mediassa.  

Työhönvalmentajarenkaan ja vertaisryhmi-

en toiminta jatkuivat projektin aktiivisen toi-

minnan päätyttyä. 

”Vertaisryhmä on osoittautunut niin 
hyväksi toimintamalliksi, että se tulee 
jäämään meidän työkalupakkiimme�” 

"Erinomaiset puhujat�" 

"Päivästä sai paljon työkaluja omaan työhön�” 

KOULUSTA TÖIHIN -LOPPUSEMINAARIN PALAUTETTA  

 
”Kiitos, tämä on hieno ja sopii kuin nappi 
silmään projektiimme! Tulemme varmasti 

esittämään tätä tilaisuuksissamme�” 

KOMMENTTI KIT-PROJEKTIN 
TUOTTAMASTA ANIMAATIOSTA

TYÖLLISTYMISEEN LIITTYVÄ 
TUTKIMUS 

KIT-hankkeen tutkimuksen päätavoitteena oli 

tuottaa ajantasaista tietoa kehitysvammaisten 

ihmisten työllisyystilanteesta ja nostaa esiin ke-

hitysvammaisten ihmisten työllistymistä edistä-

viä ja mahdollistavia tekijöitä sekä työllistymi-

sen esteitä. Vuonna 2016 hankkeessa julkaistiin 

tutkimus, jossa paneuduttiin työnantajien nä-

kemyksiin ja kokemuksiin kehitysvammaisista 

työntekijöistä.  

Narratiivinen tapaustutkimus kahden kehitys-

vammapalveluiden käyttäjän koulutus- ja työllis-

tymispoluista sekä heidän kokemuksistaan työl-

listymistä estävistä ja edistävistä tekijöistä valmis-

tui, ja raportti julkaistaan keväällä 2017.  

Vesala Hannu T., Klem 

Simo, Ala-Kauhaluoma 

Mika & Harkko Jaakko. 

2016. Työnantajien koke-

muksia kehitysvammai-

sista työntekijöistä.  

KEhITysVAMMAIsET nuORET PALKKATyÖhÖn
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Kuntoutuksen  työelämävaikutukset -hank-

keessa valmistetaan systemaattinen kirjalli-

suuskatsaus kehitysvammaisten ihmisten kun-

toutuksen vaikuttavuudesta, erityisesti työllis-

tymisen näkökulmasta. Hanke toteutetaan yh-

teistyössä Työterveyslaitoksen ja THL:n kanssa 

ja sitä rahoittaa KELA.   

Kehitysvammaliitto jatkoi ulkoista arvioin-

titutkimusta Kelan rahoituksella Rinnekoti-

säätiön kehittämishankkeessa Ohjaava työ-

hönvalmennuspalvelu oppimisvaikeuksia 

omaaville nuorille. 

Arviointitutkimuksen tarkoitus on tuot-

taa tietoa sekä kokeiltavana olevasta työ-

hönvalmennuspalvelusta että sen sovellet-

tavuudesta kehittämishankkeen päätyttyä. 

Arvioinnin väliraportti julkaistiin lokakuus-

sa 2016. 

PALKKAA MUT -KAMPANJA 

Kehitysvammaisten ihmisten työllistyminen oli 

vuoden pääteema liiton viestinnässä. Aiheesta 

kerrottiin niin KIT-hankkeen tulosten kautta 

kuin  varainhankintaan liittyvän Palkkaa mut 

-kampanjan avulla. Viestintää suunnattiin alan 

ammattilaisille ja suurelle yleisölle.

Kehitysvammaisten ihmisten työllistymis-

tä koskevia juttuja julkaistiin mediaseurannan 

mukaan yli 70. Sosiaalisessa mediassa viestim-

me tavoittivat yhteensä satojatuhansia vastaan-

ottajia, suosituin yksittäinen video lähes 60 000 

vastaanottajaa. 

Toimme työllisyysteemaa esiin myös erilai-

sissa yleisötapahtumissa, esim. Maailma kylässä 

-festivaaleilla, SuomiAreenassa ja Kuntamark-

kinoilla. Lisäksi Palkkaa mut -kampanja näkyi 

OTTO-automaateilla maaliskuun puolivälistä 

toukokuun loppuun.

Verneri.netin selkosivuille tuotettiin tietoa 

työelämän käsitteistä ja säännöistä sekä ohjei-

ta työnhakuun. Samalla kerrottiin palkkatyöstä 

haaveilevien nuorten tarinoita. 

Kysy työstä -viikolla etsittiin vastauksia ke-

hitysvammaisten työhön ja työllistymiseen liit-

tyviin kysymyksiin. Lisäksi julkaistiin 50:n työ-

elämässä tärkeän sanan selkokieliset selitykset. 

Selkosanomissa ja LL-Bladetissa julkaistiin 

myös Ammattilaiset-sarjaa, joka kertoi erilai-

sista ammateista, ja Papunetiin lisättiin työelä-

mäkuvia.

KEhITysVAMMAIsET nuORET PALKKATyÖhÖn
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TYÖELÄMÄTAITOJA LOGISTIIKAN 
OPISKELIJOILLE 

Syksyllä käynnistimme yhteistyön Keskuspuis-

ton ammattiopiston kanssa. Tuemme ammatil-

lisessa koulutuksessa olevia opiskelijoita työelä-

mätaitojen oppimisessa. Siirsimme koko Kehi-

tysvammaliiton tuotevaraston Keskuspuistoon 

ja solmimme sopimuksen varaston hoitamises-

ta ja asiakastilausten käsittelystä opiskelijatyönä. 

Kehitysvammaliitto suunnitteli yhdessä FDUV:n ja Kehi-

tysvammaisten Tukiliiton kanssa ammattikoulutuksen tu-

kemista Sansibarissa.

SENEL-PROJEKTI

EU-hanke SENEL julkisti valokuvista ja vide-

oista kootun dokumentaarisen, neljälle kielelle 

käännetyn näyttelyn Brnon konferenssissa Tse-

keissä. Näyttelyssä esiteltiin partnerimaiden hy-

viä käytäntöjä erityistä tukea tarvitsevien nuor-

ten työllistymisessä sekä työpaikan ja oppilai-

toksen välisessä yhteistyössä. Projektissa jatket-

tiin myös työnantajaoppaan ja osaamispassin 

toteuttamista. 
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SAKARI KILKKI

LAsTEn JA nuORTEn OIKEus TAVALLIsEEn ELäMään
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Lasten ja nuorten oikeus tavalliseen 
elämään

Keinojamme vammaisten lasten ja nuorten tavallisen elämän edistämiseen vuonna 2016:

 ◆ FAsd-toiminta

 ◆ selkokieliset materiaalit lapsille

 ◆ Voimauttavaa vuorovaikutusta kouluun

 ◆ Materiaalia erityistä tukea tarvitsevien lasten opetukseen

TUKEA FASD-LAPSILLE JA 
-NUORILLE

Kehitysvammaliiton tavoitteena on FASD-las-

ten ja nuorten tarpeiden tunnetuksi tekeminen 

sekä palvelujen kehittäminen vastaamaan hei-

dän tarpeitaan. Näitä tavoitteita edistetään Ke-

hitysvammaliiton FASD-osaamisverkostossa, 

jonka toiminta käynnistettiin vuonna 2016 ja 

johon liittyi 70 jäsentä. 

Tärkeä osa toimintaa ovat FASD-nuorten 

vertaisryhmät, sijaisperheille ja perhehoitajille 

tarjottava mentorointi, ammattilaisille suunna-

tut tilaisuudet, tiedon levittäminen ja materi-

aalin tuottaminen ammattilaisten työn tueksi. 

FASD-osaamisverkosto tukee myös maa-

kunnissa ja kunnissa tehtävää työtä. Vuonna 

2016 tuettiin erityisesti Kymenlaakson maa-

kuntaa FASD-toiminnan käynnistämiseksi.   

FASD-nuoria tuettiin järjestämällä vertaistu-

kiryhmä. Nuoria valmennettiin vaikuttamisen 

ja kokemusasiantuntijan tehtäviin. Perustim-

me FASD Suomi -ryhmän Facebookiin, ja sii-

hen liittyi syksyn aikana 200 seuraajaa. 

Sijaisvanhempia ja adoptiovanhempia val-

mennettiin FASD-mentoreiksi konsultoimaan 

perheitä, joihin sijoitetaan FASD-lapsi tai -nuo-

ri. Lisäksi sijais- ja adoptiovanhemmille järjes-

tettiin koulutus- ja vertaisviikonloppu.   

Kansainvälisen FASD-päivän yhteydessä jär-

jestimme seminaarin ja jatkoimme viestintäyh-

teistyötä ALKOn kanssa, joka tiedotti asiakkail-

leen FASDista. Kaikkiaan eri tiedotusvälineissä 

julkaistiin noin 20 juttua FASDista vuoden ai-

kana.

”Parasta antia olivat FAsd-nuoret, joiden 
kertomukset koskettivat ja saivat asialle 

konkreettisemman näkökulman�” 

”FAsd-kurssi oli hyvä vertaistukitapaaminen 
vanhemmille ja tietopaketti� Parempaa 

koulutuspäivää en muista!”  

PALAUTETTA FASD-SEMINAARISTA



Papunet julkaisi ensimmäisen Pekka Rahkosen selko-

sarjakuvan Jaakko ja Jekku (http://papunet.net/pelit/

tietoa-ja-tarinoita)

SELKOKIELTÄ LASTEN KANSSA 
TEHTÄVÄÄN TYÖHÖN

Selkokeskus julkaisi selkokielisen artikkelin sel-

kokielestä Lastensuojelun keskusliiton oppaas-

sa Vammaisen lapsen näkemysten selvittämi-

nen. Samaisessa oppaassa julkaistiin myös Ti-

koteekin artikkelit Puhevammaisen lapsen kuu-

leminen ja osallisuus sekä Mitä huomioida, kun 

tilaa tulkkia sairaalaan.  

Selkokeskus antoi Väestöliitolle koulutusta 

selkokielestä sekä mukautti Väestöliitolle selko-

materiaalia muun muassa lasten turvataidoista. 

Selkokeskus mukautti myös THL:n tilauksesta 

valtakunnallisen kouluterveyskyselyn selkokie-

lelle erityisryhmiä varten.

MATERIAALIA ERITYISTÄ 
TUKEA TARVITSEVIEN LASTEN 
OPETUKSEEN 

Loppukäyttäjät otettiin mukaan oppimateriaa-

lin tuotantosuunnitteluun. Syksyllä tehtiin nuo-

rille kehitys- ja puhevammaisille henkilöille ky-

sely, mitkä arjessa tarvittavista taidosta he ko-

kivat haastavina. Saadun tuloksen perusteella 

aloitettiin tuotekehittelytyö, jota jatketaan yh-

dessä yläkoululaisten ja ammattikoululaisten 

kanssa.

SELKOKIELISIÄ VERKKOKIRJOJA 
NETISSÄ

Papunet julkaisi neljä uutta selkokielistä verk-

kokirjaa: Lyhytelokuvan tekeminen, Näin teet 

oman radio-ohjelman, Avain-kirja nuorille ja 

Jaakko ja Jekku -selkosarjakuvakirja. Lisäksi 

käynnistettiin kahden uuden selkokirjan suun-

nittelu. 

Opike sai valmiiksi Päi-

vänselvää-paketin bio-

logian ja maantiedon, 

fysiikan ja kemian, his-

torian, uskonnon, yh-

teiskuntaopin ja ympä-

ristö- ja luonnontiedon 

opetukseen.

LAsTEn JA nuORTEn OIKEus TAVALLIsEEn ELäMään
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Tikoteekissa tehtiin kuvien ja kommunikointiohjelman käyttöä harjoittava suppea Lasten SähköSANOMA kommuni-

kointitaulusto. Tuotteeseen kuuluvan kansion sivuja voidaan käyttää myös yksittäisinä toimintatauluina.
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KOHTI PAREMPAA 
VUOROVAIKUTUSTA

Syksyllä käynnistettiin vuorovaikutuskäytän-

töjen kehittämiseksi kouluympäristössä yhteis-

työhanke Solakallion koulun, Helsingin ope-

tusviraston ja kehitysvammapoliklinikan kans-

sa. Tavoitteena on vahvistaa henkilöstön taitoja 

vastata vaikeasti kehitysvammaisten ja vahvasti 

autististen oppilaiden vuorovaikutusaloitteisiin 

hyödyntäen voimauttavaa vuorovaikutusta sekä 

ohjata koulun oppilaiden kanssa työskenteleviä 

puheterapeutteja mallin käyttöön. Kolmivuoti-

sen hankkeen tuloksena syntyy malli, jota voi-

daan soveltaa myös muissa kouluissa vuorovai-

kutuksen vahvistamiseen.

”Ilman voimauttavaa vuorovaikutusta ei 
synny melkein minkäänlaisia tilanteita, joista 

olisi hyötyä kummallekaan – aikuiselle tai 
oppilaalle� Ilman sitä pohjaa ei omasta mielestäni 

pärjää tällä alalla� se on melkein pakollinen 
keino, että saa kontaktin oppilaaseen�”

KOULUNKÄYNTIAVUSTAJAN POHDINTAA

LAsTEn JA nuORTEn OIKEus TAVALLIsEEn ELäMään
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Kansalaistaidot kaikille

Keinojamme kansalaistaitojen kehittämiseen vuonna 2016:

 ◆ Tiedon lisääminen tutkimuksen avulla

 ◆ selkokielinen ja kuvin tuettu tiedonvälitys 

 ◆ Oppimateriaalien tuottaminen

 ◆ Luetaan ääneen selkokirjaa -kampanja

TUTKIMUSTA 
KANSALAISASEMASTA 

Kehitysvammaliiton tutkimustoiminnan kivi-

jalkana on YK:n sopimus vammaisten ihmis-

ten oikeuksista. Vammaispalveluiden käyttäji-

en kansalaisasemasta ja tavallisen elämän mah-

dollisuuksista tehtiin Kehitysvammaliitossa tut-

kimusta monissa hankkeissa. Yksi jatkumo kiin-

nittyy kehitysvammapalveluiden käyttäjien ko-

kemusasiantuntijuuden tutkimiseen ja tutki-

muskumppanuuden mahdollisuuksien kehit-

tämiseen. 

Tutkimuksissa on tarkasteltu kehitysvam-

maisten ihmisten koulutus- ja työllistymismah-

dollisuuksia ja todettu, että koulutusmahdolli-

suudet tarjoavat rajallisesti vaihtoehtoja, joissa 

aktiivisen kansalaisuuden taidot voisivat kehit-

tyä. Vuonna 2016 erityisesti KIT-hankkeen tut-

kimus liittyi tähän näkökulmaan. 

Tutkimus on osoittanut, että  työntekijäkan-

salaisuus palkkatyön ja työsopimussuhteiden 

kautta on ollut saavutettavissa vain hyvin pie-

nelle osalle kehitysvammaisista henkilöistä. 

Tutkimuskumppanuuden menetelmien ja 

toimintatapojen kehittämistä jatkettiin KIT-

hankkeen tutkimuksessa, jossa tehtiin tarina-

muotoon kaksi kokemuskertomusta kehitys-

vammaisten henkilöiden koulutus- ja työllisty-

mispoluista ja heidän kokemuksistaan työllisty-

mistä estävistä ja edistävistä seikoista.  

Aktiivisen kansalaisuuden reunaehtoja tar-

kastelevat tutkimukset ovat kiinnittyneet poh-

joismaisen huippututkimusverkoston Justice 

through Education in the Nordic Countries toi-

mintaan. Sen yhteydessä on rakennettu yhteis-

työtä vammaistutkimuksen näkökulmista kas-

vatuksen ja koulutuksen tutkimiseen sekä inklu-

siiviseen tutkimukseen, mikä tarkoittaa muun 

muassa sitä, että kehitysvammaisia henkilöitä 

on otettu tutkimuskumppaneiksi.
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KEHITYSVAMMAISET IHMISET 
YHTEISÖSSÄ 

Artikkeli ”Vammaisjärjestöjen merkitys niiden 

toimintaan osallistuville” julkaistiin THL:n ra-

portissa. Tuloksia esiteltiin THL:n ja RAY:n se-

minaarissa.  

Tutkimuksen mukaan vammaispalveluita 

tarvinneille tärkeimpiä syitä järjestötoimintaan 

osallistumiselle ovat muiden samassa tilantees-

sa olevien ihmisten tapaaminen ja vertaistuki 

sekä avun tai tuen saaminen omaan elämänti-

lanteeseen. Vammaispalveluja tarvinneet hen-

kilöt voivat tutkimuksen mukaan selvästi huo-

nommin kuin muu väestö. Tutkimus viittaa sii-

hen, että järjestötoiminnalla on vaikutusta hy-

vinvointiin. Vammais- ja omaisjärjestöjen toi-

mintaan osallistuneet kärsivät masennuksesta 

harvemmin kuin ne, jotka eivät osallistu vam-

mais- tai omaisjärjestötoimintaan. Kaikkein 

alimmaksi elämänlaatunsa arvioivat ne vam-

maispalveluja tarvinneet, jotka eivät osallistu 

minkäänlaiseen järjestötoimintaan. 

HANNU T. VESALA & ANTTI TEITTINEN (2016). 

VAMMAIsJäRJEsTÖJEn MERKITys nIIdEn TOIMInTAAn 

OsALLIsTuVILLE� TEOKSESSA JUKKA MURTO & OONA 

PENTALA (TOIM.): OSALLISTUMINEN, HYVINVOINTI 

JA SOSIAALINEN OSALLISUUS – ATH-TUTKIMUKSEN 

TULOKSIA: JÄRJESTÖKENTÄN TUTKIMUSOHJELMA (URN.

FI). TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN LAITOS. TYÖPAPERI 

38/2016, S. 26 – 35. 

LAITOKSESTA YHTEISKUNTAAN 
-HANKE

Laitoksesta yhteiskuntaan -hanke aloitettiin 

RAY:n määräaikaisella tutkimusavustuksella. 

Hanke on kehitysvammapalveluiden rakenne-

muutoksen keskiössä. Hanketta toteutettiin yh-

teistyössä ETEVAssa ja Helsingin kaupungissa. 

Vuoden 2016 aikana jatkettiin loppuraporttien 

valmistamista. 

MONIPUOLISTEN 
ASUMISRATKAISUJEN 
KEHITTÄMINEN JA PILOTOINTI 
ETELÄ-KARJALASSA 

Ympäristöministeriön rahoittaman hankkeen 

tavoitteena on aikaansaada yksilöllisiä asumis-

vaihtoehtoja kehitysvammaisille ihmisille Ek-

soten alueella ja levittää tämän pilottihankkeen 

kokemuksia valtakunnallisesti. Hanke liittyy ke-

hitysvammaisten asumisen ohjelman toteutuk-

seen Suomessa. Syksyllä 2016 hankkeessa selvi-

tettiin ryhmäkodeista, laitoshoidosta ja lapsuu-

denkodeistaan muuttavien kehitysvammaisten 

henkilöiden asumisen tarpeita ja valmiuksia it-

senäiseen asumiseen sekä jo itsenäisesti asuvi-

en kehitysvammaisten ihmisten pärjäämisen 

tekijöitä.



Selkokeskus julkaisi 20 numeroa Selkosanomia 

selkosuomeksi ja 20 numeroa sen sisarlehteä 

LL-Bladetia selkoruotsiksi painettuna ja verk-

kolehtinä. Verkkolehdissä julkaistiin lisäksi yli-

määräisiä uutisia painetun lehden väliviikoilla 

sekä kesällä. Normaalien uutisaineistojen lisäksi 

lehdissä julkaistiin arjen kansalaistaitoihin liit-

tyviä juttuja esimerkiksi ruuanlaitosta, pukeutu-

misesta, turvallisuudesta, suomalaisista perin-

teistä sekä tietotekniikan hyödyntämisestä. Li-

säksi Selkosanomat perusti oman selkokielisen 

Facebook-sivun. 

Papunet aloitti maaliskuussa Selkosanomat-

verkkolehden artikkelien muokkaamisen sym-

bolikuvin tuettuun muotoon, jotta myös vai-

keasti puhevammaiset ihmiset pystyisivät seu-

raamaan ajankohtaisia asioita. Selkosanomat 

julkaisi jokaisesta verkkolehdestä 2–6 Papune-

tin tuottamaa  kuvauutista, yhteensä 53 artikke-

lia. Samalla tuotettiin satoja uusia uutisiin liit-

tyviä symbolisanoja Papunetin kuvapankkiin.

Keväällä ja syksyllä julkaistiin myös Selko-

sanomiin liittyviä suomen kielen harjoitussivu-

ja suomen kielen oppijoille yhteistyössä Axxell 

Monikulttuurisuuskeskuksen kanssa. Selkosa-

nomat ja LL-Bladet järjestivät yhdessä selkome-

diatyöryhmän kanssa lukijatapaamisia, joissa 

maahanmuuttajat, kehitysvammaiset ja ikään-

tyneet lukijat arvioivat lehtiä ja antoivat palau-

tetta sisällöistä. 

Selkokeskuksen tekstipalveluissa muokattiin 

selkokielelle 57 erityyppistä tekstikokonaisuut-

ta muun muassa Kelan, Puolustusvoimien, so-

siaali- ja terveysministeriön, Suomen 4 H-liiton, 

Plan-järjestön, Uusyrityskeskuksen, Naisasialii-

ton, MLL:n ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirin 

toimeksiantoina. Lisäksi 46 tekstille tehtiin sel-

kotunnustarkistus ja 13 selkotekstistä annettiin 

selkokielisyyden arviointi. 

Vuonna 2016 julkaistiin runsaasti erityises-

ti maahanmuuttajalukijoille suunnattuja tekste-

jä, joiden aiheina olivat kansalaistaidot ja elämä 

Suomessa. Näitä tuotettiin yhteistyössä muun 

muassa Poliisin, Monihelin, HIV-tukikeskuk-

sen, Väestöliiton, Eviran, Työväen sivistysliiton, 

Turun, Hämeenlinnan ja Helsingin kaupunki-

en, Palvelualojen ammattiliiton ja Uudenmaan 

ELY-keskuksen kanssa. Selkokeskus tuotti myös 

selkosuomeksi ja selkoruotsiksi Kuntavaalit 2017 

-esitteen äänestämisestä yhdessä oikeusministe-

riön kanssa (painos ja jakelu 22 000 kpl) sekä 

kaksi vaalivideota yhdessä Kuntaliiton kanssa.

Verneri.netin selkosivuilla julkaistiin kehitys-

vammaisten ihmisten runoja, kirjeenvaihtoil-

moituksia, blogi-tekstejä ja animaatioita. Ke-

sällä järjestettiin runokilpailu, johon osallistui 

68 runoa. Sivuilla julkaistiin uutisia ja tiedot-

teita tapahtumista ympäri Suomea. Seksuaali-

neuvoja ja Verkko-Kerttu vastasivat lukijoiden 

kysymyksiin. 

AJANKOHTAISTA TIETOA 
SELKOKIELELLÄ JA KUVAUUTISINA

VERnERIn RunOKILPAILuun

OsALLIsTuI

68
RunOA�
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sELKOTARKIsTus TEhTIIn

46 
TEKsTILLE�

Kiitokset todella paljon lehdestänne ja 
internetsivuistanne!  Käytän juttujanne 

lähes joka viikko suomi toisena 
kielenä -opetuksessa ammatillisessa 
koulutuksessa nuorten opetuksessa� 

Mielenkiintoisia, hyödyllisiä ja 
monipuolisia uutisia ja juttuja on ollut� 

ÄIDINKIELEN JA S2-OPETUKSEN LEHTORIN 
PALAUTE SELKOSANOMISTA

Tämä uutinen oli hyvin kirjoitettu ja on helppo 
lukea� Minua kiinnostaa presidentinvaalit�

PALAUTE SELKOSANOMISTA

Kilpailun harrastajasarjan voitti Sampo Tyni työllään Hollantilainen jalkapallo. Taideopetusta saaneiden sarjan voitti 

Casimir Kaarre työllään Unelmointi.

PAPunETIn KuVATAIdEKILPAILun VuOdEn TEEMA, MInun hAAVEEnI, näKyI MOnIn ERI TAVOIn 

OsALLIsTunEIssA 378 TEOKsEssA� 

sELKOKIELELLE MuOKATTIIn 

57 
TEKsTIKOKOnAIsuuTTA�

PAPunET TuOTTI

53
KuVAuuTIsTA�
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KIINNOSTUS 
SELKOKIRJALLISUUTTA KOHTAAN 
KASVOI

Elinikäisen oppimisen yksikössä työn alla oli 29 

uutta materiaalia, joista toimintavuonna valmis-

tui 11.  Uusintapainoksia otettiin 34 tuotteesta.

Materiaaleja myytiin 206 000 euron arvosta. 

Oppimateriaalien jälkeen eniten myytiin selko-

kirjoja, 67 000 eurolla. Käsikirjojen myynti oli 

24 000 euroa, ja varhaiskasvatuksen menetel-

mäteosten 20 000 euroa. Päivänselvää-sarjaan 

valmistui viimeisin osa ja kokonaisuudessaan 

sarjaa myytiin yhteensä 21 000 eurolla. 

Kappalemääräisesti myydyimpiä olivat Ju-

hani Ahon selkopokkari Rautatie ja Reijo Mäen 

Vares-kirja Pimeyden tango. Tietokirjoista eni-

ten myi Markus Hotakaisen Avaruus. Käsikir-

joista eniten myytiin Tarkkaavuus haltuun -te-

osta. 

Euromääräisesti myyvin yksittäinen tuote oli 

vuonna 1999 valmistunut Kuvionuotit 1. Kaikki-

aan Kuvionuotteja myytiin 24 000 eurolla. 

Asiakastutkimuksen mukaan 94% asiakkaista 

on tyytyväisiä tuotteisiin. Yksityisasiakkaat ovat 

nousseet oppilaitosten rinnalle.

Selkokeskus jakoi opetus- ja kulttuuriminis-

teriön selkokirjallisuuden ja muun saavutetta-

van kirjallisuuden tukea selkokirjojen tekijöille 

50 0000 euroa. Valtiontuen hakemuksissa teh-

tiin uusi ennätys, hakemuksia tuli 67 kappaletta. 

Selkokeskuksessa käynnistyi kaksivuotinen 

Iloa selkokirjasta -hanke, jossa tuetaan ja aute-

taan uusia toimijoita alalle. Hanketta rahoittaa 

Suomen kulttuurirahasto.

"selkeitä, edullisia, tarpeellisia�" 

ASIAKASTUTKIMUKSEN KOMMENTTI

86%
KäyTTäJIsTä KOKEE, ETTä sALAInEn 

AAPInEn On TuOTTAnuT ILOA JA 

OnnIsTuMIsEn KOKEMuKsIA, 

80% 
On OPPInuT LuKEMIsEn TAITOJA�

Kommunikaatiomateriaalit, 3 %

Tutkimukset, teoria- ja käsikirjat, 11%

Menetelmäkirjallisuus, 14%

Oppimateriaalit, 51%

Selkokirjallisuus, 21%

KAnsALAIsTAIdOT KAIKILLE
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LUETAAN ÄÄNEEN SELKOKIRJAA 
-KAMPANJA

24.2.2016 toteutimme Luetaan ääneen selkokir-

jaa -kampanjan, jossa järjestettiin lukutuokioita 

vanhus- ja vammaisyksiköissä sekä kirjastoissa 

eri puolilla Suomea. Lukutuokioihin osallistui 

yhteensä noin 2 400 ihmistä. Kampanja oli sa-

malla Selkokeskuksen ja LL-Centerin yhteisen 

Lukutuki–Läsombud-hankkeen (2013–2015) 

päätöstapahtuma.

PUHU SELKOKIELTÄ -KAMPANJA 

Selkokeskuksen ja Ylen selkouutisten yhteises-

sä Puhu selkokieltä -kampanjassa oli mukana 

yli 30 työyhteisöä. Kampanjassa kannustettiin 

suomalaisia käyttämään selkokieltä työpaikoil-

la, joilla työskentelee maahanmuuttajia. 

Luetaan ääneen selkokirjaa -kampanjan suojelijana toimi presidentin puoliso rouva Jenni Haukio. Kuvassa hän lukee sel-

kokirjaa Ruskiksen oppilaille.
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Kehittynyt varainhankinta

Laadukkaat jäsenpalvelut

Keinojamme jäsenpalveluiden kehittämiseen vuonna 2016:

 ◆ Jäsenkysely

 ◆ Liiton sääntöuudistus

Kehitysvammaliiton strategiassa vuosille 2016–

2019 on tärkeänä osana jäsenyhteistyön kehittä-

minen. Kehitysvammaliiton uudet säännöt as-

tuivat voimaan loppuvuodesta 2016. Sääntöuu-

distuksen tavoitteena oli jäsenyyden uudelleen 

määrittely muuttuvassa toimintaympäristös-

sä. Käytännössä uudistus tarkoitti muun muas-

sa uuden yhteisöjäsenluokan perustamista.  Ke-

sällä teimme jäsenkyselyn, jonka palautteen pe-

"Liitto tukee kaikkia pieniäkin yhdistyksiä 
tasavertaisesti� Ainut liitto jonka alla voi toimia�"

PALAUTE JÄSENKYSELYSTÄ

rusteella laadimme suunnitelmia sekä nykyis-

ten palvelujen kehittämiseksi että uusien kokei-

lemiseksi. Jäsenpalvelujen kehittäminen jatkuu 

vuonna 2017. 

Keinojamme varainhankinnan kehittämiseen vuonna 2016:

 ◆ Varainhankinnan suunnitelma

 ◆ Osaamisen vahvistaminen

 ◆ OTTO-automaattikeräys

Vahvistimme henkilökuntamme varainhan-

kinnan osaamista ja teimme varainhankin-

nan suunnitelman. Aloitimme Kehitysvam-

maliiton lahjoitussivujen uudistamisen osana 

verkkosivu-uudistusta. Toteutimme Palkkaa 

mut -tiedotus- ja varainhankintakampanjan, 

jonka aikana oli käynnissä myös valtakunnal-

linen pankkiautomaattikampanja. Automaat-

tikampanjan ansiosta liitto sai paljon näky-

vyyttä ja lisää rahoitusta kehitysvammaisten 

ihmisten työllistämisen tukemiseen.

Työntekijöiden videokurssi toteutti Palkkaa mut -kampanjavideon.

LAAduKKAAT JäsEnPALVELuT
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Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö

Keinojamme henkilöstön osaamisen ja hyvinvoinnin edistämiseen vuonna 2016:

 ◆ henkilöstökyselyyn pohjautuva kehittämissuunnitelma

 ◆ Fokusvartit ja kehittämiskeskustelut

 ◆ Kerhotoiminta

 ◆ Osaamisen kehittämisen suunnitelma

Kehitysvammaliitossa on neljä yksikköä: Kan-

salaisuus, Saavutettavuus, Elinikäinen oppimi-

nen ja Taloushallinnon ohjaus- ja tukipalvelut. 

Lisäksi yleishallinto vastaa viestinnän, varain-

hankinnan ja kansainvälisten asioiden koordi-

noinnista. Vuoden lopussa liitossa työskenteli 74 

henkilöä, joista määräaikaisia oli 14. 

Toimintavuoden aikana kiinteistössä tapah-

tuneet vesivahingot aiheuttivat kuormitusta 

henkilöstössä ja muutoksia toiminnoissamme. 

Käynnistimme sisäilman laadun kartoituksen, 

joka jatkuu vuonna 2017. Tikoteekki ja Elinikäi-

nen oppiminen olivat osan toimintavuodesta 

väistötiloissa.

Hyvinvoiva ja osaava henkilökunta on toi-

mintamme perusta. Toteutimme OP-Pohjolan 

henkilöstökyselyn ja laadimme yhdessä henki-

löstön kanssa työhyvinvointia tukevan kehittä-

missuunnitelman. Osallistuimme työeläkeyh-

tiö Ilmarisen työhyvinvointia tukeviin webinaa-

reihin aiheena mm. työn imu ja työssä jaksami-

nen. Jatkoimme fokusvartteja kehityskeskustelu-

jen rinnalla ja laajensimme kerhotoimintaa mm. 

jooga- ja bändikerhoilla. Yhteistoimintaneuvot-

telukunta jatkoi toimintaansa suunnitelman mu-

kaisesti.

Kartoitimme henkilöstön osaamista ja laadim-

me osaamisen kehittämisen suunnitelmat yksilö-, 

yksikkö- ja koko liiton tasolla vastaamaan strategi-

sia tavoitteita. Vuoden aikana vahvistimme osaa-

mista mm. varainhankinnassa ja videoiden tuot-

tamisessa. Otimme käyttöön Office365- ja Skype 

for Business -ohjelmat. Lisäksi kehitimme kam-

panjaosaamista ja viestinnän konsepteja. Vahvis-

timme osaamistamme pitkäkestoisilla koulutuk-

silla ja johdon valmennuksella sekä tiivistämällä 

yhteistyötä jäsenorganisaatioiden, asiakkaiden ja 

strategisesti tärkeiden verkostojen kanssa. 
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hEnKILÖsTÖKysELyssä 

VAhVuuKsIKsI nOusIVAT:

• Työpaikan ilmapiiri 
on kannustava ja uusia 
ideoita tukeva�

• Voin vaikuttaa itseäni 
koskeviin asioihin työpaikalla�

• saan tietoa suorittamani 
työn laadusta�

OsAAVA JA hyVInVOIVA hEnKILÖsTÖ

KEhITysVAMMALIITTO | VuOsIKERTOMus 201631



OsAAVA JA hyVInVOIVA hEnKILÖsTÖ

KEhITysVAMMALIITTO | VuOsIKERTOMus 2016 32



TOIMIMME KEsTäVäsTI JA TEhOKKAAsTI
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Kehitysvammaliitossa viime vuosina toteutetut säästötoimet 

ovat kohentaneet liiton taloutta merkittävästi. Liiton maksu-

valmius on vakiintunut. Liiton näytetyn tuloksen kohenemi-

seen vaikuttivat myös Palkkaa mut -varainhankintakampan-

ja sekä liiton koulutus- ja kurssituottojen kasvu.

Kehitysvammaliitto sai tiedon testamenttilahjoituksesta lo-

kakuussa 2016. Edunsaajina ovat Kehitysvammaliitto ry ja 

Näkövammaisten liitto ry tasaosuuksin. Helmikuun 15. päi-

vänä 2017 laaditun perukirjan ja maaliskuun 8. päivänä 2017 

laaditun täydennysperukirjan mukaan pesän varat ovat yh-

teensä noin 307 000 euroa. Testamenttilahjoitus, yhteensä 

150.000 euroa, on tuloutettu. Hallituksen päätöksen mukai-

sesti testamenttilahjoitus on tilinpäätöksessä siirretty rahas-

toon, jonka käyttötarkoitusta hallitus tarkentaa kevään 2017 

aikana.

Liiton toimintavuoden tulos oli 60 888,02 € ylijäämäinen.

Toimimme kestävästi ja 
tehokkaasti
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Tuloslaskelma

Varsinainen toiminta

 Tuotot

  RAY, Kohd. toim.avustukset

  RAY, C-projektiavustukset

  Muut avustukset

  Muut tuotot

 Tuotot yhteensä

 Kulut

  Henkilöstökulut

  Muut henkilöstökulut

  Poistot

  Muut kulut

 Kulut yhteensä

 

Kulujäämä

Varainhankinta

 Tuotot

 Kulut

 Varainhankinta yhteensä

Kulujäämä

Sijoitus- ja rahoitustoiminta

 Tuotot

 Kulut

 Sijoitus- ja rahoitustoiminta yhteensä

Kulujäämä

Yleisavustukset

Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja

Tilinpäätössiirrot

Tilikauden ylijäämä

1.1.–31.12.2016

1 822 015,00

240 341,00

254 896,40

993 355,51

3 310 607,91

-3 215 042,30

-87 570,96

-107 173,42

-1 277 236,21

-4  687 022,89

-1 376 414,98

237 207,86

-19 199,17

218 008,69

-1 158 406,29

248,50

-5 954,19

-5 705,69

- 1 164 111,98

1 375 000,00

210 888,02

-150 000,00

60 888,02

1.1.–31.12.2015

1 741 424,93

388 978,92

251 970,33

1 006 970,14

3 389 344,32

-3 189 124,26

-88 175,80

-49 542,12

-1  402 496,97

-4 729 339,15

-1 339 994,83

42 285,05

5 635,80

36 649,25

- 1 303 345,58

291,64

-8 448,15

-8 156,51

-1 311 502,09

1 375 000,00

63 497,91

0,00

63 497,91
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Tase

VASTAAVAA

Pysyvät vastaavat

Aineettomat hyödykkeet

 Atk-ohjelmat

 Muut pitkävaikutteiset menot

Aineelliset hyödykkeet yhteensä

Aineelliset hyödykkeet

 Koneet ja kalusto

Sijoitukset

 Osakkeet ja osuudet

 Tytäryhtiön osakkeet

Sijoitukset yhteensä

Vaihtuvat vastaavat

Vaihto- ja rahoitusomaisuus

 Vaihto-omaisuus

Saamiset

 Myyntisaamiset

 Siirtosaamiset

 Muut saamiset

Saamiset yhteensä

Rahat- ja pankkisaamiset

 Rahoitusomaisuusarvopaperit

 Rahat- ja pankkisaamiset

Rahat- ja pankkisaamiset yhteensä

VASTAAVAA YHTEENSÄ

VASTATTAVAA

Oma pääoma

 Toimintapääoma

 Tilikauden ylijäämä

 Muut rahastot

Oma pääoma yhteensä

Vieras pääoma

Pitkäaikainen

 Lainat rahoituslaitoksilta

Lyhytaikainen

 Ostovelat

 Siirtovelat

 Muut lyhytaikaiset velat

Vieras pääoma yhteensä

VASTATTAVAA YHTEENSÄ

31.12.2016

26 157,12

0,00

26 157,12

13 077,00

1 176 550,63

10,00

1 176 560,63

105 965,01

103 390,42

115 823,51

150 883,47

370 097,40

100 000,00

106 206,68

206 206,68

1 898 063,84

791 098,41

60 888,02

150 000,00

1 001 986,43

70 000,00

95 254,02

673 250,82

57 572,57

896 077,41

1 898 063,84

31.12.2015

52 314,24

53 449,48

105 763,72

41 903,39

1 176 550,63

10,00

1 176 560,63

120 337,78

60 626,90

38 017,19

705,21

99 349,30

0,00

256 573,23

256 573,23

1 800 488,05

727 600,50

63 497,91

0,00

791 098,41

140 000,00

64 961,65

738 068,78

66 359,21

1 009 389,64

1 800 488,05
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Rahoituslaskelma

TULORAHOITUS

 Tilikauden tulos

 Poistot

 Rahoitustulos

VAIHTO-OMAISUUS

 Varaston muutos

AINEETTOMAT JA AINEELLISET HYÖDYKKEET

 Atk-ohjelmat, muutos

SIJOITUKSET, muutos

MUUT LYHYTAIKAISET SAAMISET

 Lainasaamiset, muutos

 Muut lyhytaikaiset saamiset, muutos

VIERAS PÄÄOMA

 Lyhytaikaisen vieraan pääoman muutos

 Pitkäaikaisen vieraan pääoman muutos

RAHAVAROJEN MUUTOS

Tarkistus

 Rahavarat vuoden lopussa

 Rahavarat vuoden alussa

 

 Rahavarojen muutos

31.12.2016

60 888,02

107 173,42

168 061,44

14 372,77

1259,57

1259,57

0,00

0,00

-120 748,10

-120 748,10

-43 312,23

-70 000,00

-50 366,55

206 206,68

256 573,23

-50 366,55

31.12.2015

63 497,91

49 542,16

113 040,03

,

11 924,77

0,00

0,00

0,00

0,00

 100 509,57

100 509,57

-118 953,80

-70 000,00

36 520,57

256 573,23

220 052,66

36 520,57
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Varsinainen toiminta

RAY Kohdennetut avustukset

RAY Projektiavustukset

Muut avustukset

Myyntituotot

Koulutus- ja kurssituotot

Kehittämistoiminnan tuotot

Vuosikertamaksut (lehdet)

Muut tuotot

Varainhankinta, Sijoitus- ja rahoitustoiminta

Yleisavustus

Toiminnan tuotot yhteensä

1 822 015,00

240 341,00

254 896,40

265 196,94

442 021,43

104 973,16

75 536,30

105 627,68

237 456,36

1 375 000,00

4 923 064,27

Toiminnan tuotot 2016

37,0 %

4,9 %

5,2 %
5,4 %

9,0 %2,1 %
1,5 %

2,1 %

4,8 %

27,9 %

Toiminnan tuotot 2016
RAY Kohdennetut
avustukset

RAY Projektiavustukset

Muut avustukset

Myyntituotot

Koulutus- ja kurssituotot

Kehittämistoiminnan tuotot

Vuosikertamaksut (lehdet)

Muut tuotot

Varainhankinta, Sijoitus- ja
rahoitustoiminta

Yleisavustus

RAY Kohdennetut avustukset

Muut avustukset

Myyntituotot

Koulutus- ja kurssituotot

Kehittämistoiminnan tuotot

Vuosikertamaksut (lehdet)

Muut tuotot

Varainhankinta, Sijoitus- ja 

rahoitustoiminta

Yleisavustus

RAY Projektiavustukset



Taloushallinnon ohjaus- ja tukipalvelut

Kansalaisuusyksikkö

Julkaisu- ja tiedotustoiminta

FASD osaamisverkosto

Oppimateriaalikeskus

Selkokeskus

Tikoteekki

Papunet

Selkoilmaisu arjen tukena (2013-2015)

Kehitysvammaiset ihmiset töihin (2013-2016)

Lukutuki - Läsombud (FDUV yhteistyöhanke)

Projektit ja kehittämistoiminta

Lähialue- ja kehitysyhteistyö

Varainhankinta, Sijoitus- ja rahoitustoiminta

TOIMInnAn KuLuT 2016
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Toiminnan kulut 2016
Varsinainen toiminta

Yleishallinto /Järjestötoiminta

Taloushallinnon ohjaus- ja tukipalvelut

Kansalaisuusyksikkö

Julkaisu- ja tiedotustoiminta

FASD-osaamisverkosto

Oppimateriaalikeskus

Selkokeskus

Tikoteekki

Papunet

Selkoilmaisu arjen tukena (2013–2015)

Kehitysvammaiset ihmiset töihin (2013–2016)

Lukutuki–Läsombud (FDUV yhteistyöhanke)

Projektit ja kehittämistoiminta

Lähialue- ja kehitysyhteistyö

Varainhankinta, Sijoitus- ja rahoitustoiminta

Toiminnan kulut yhteensä

623 490,17

404 491,35

672 049,41

187 123,80

106 005,22

729 204,11

600 670,08

620 147,19

344 907,26

46 931,87

196 176,75

15 017,19

135 992,54

4 815,95

25 153,36

4 712 176,25

13,2 %

8,6 %

14,3 %

4,0 %

2,2 %15,5 %

12,7 %

13,2 %

7,3 %

1,0 %
4,2 %

0,3 %

2,9 %
0,1 
% 0,5 %

Toiminnan kulut 2016

Yleishallinto / Järjestötoiminta

Taloushallinnon ohjaus- ja tukipalvelut

Kansalaisuusyksikkö

Julkaisu- ja tiedotustoiminta

FASD osaamisverkosto

Oppimateriaalikeskus

Selkokeskus

Tikoteekki

Papunet

Selkoilmaisu arjen tukena (2013-2015)

Kehitysvammaiset ihmiset töihin (2013-2016)

Lukutuki - Läsombud (FDUV yhteistyöhanke)

Projektit ja kehittämistoiminta

Lähialue- ja kehitysyhteistyö

Varainhankinta, Sijoitus- ja rahoitustoiminta

Yleishallinto / Järjestötoiminta
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Liite 1

KEHITYSVAMMALIITON JÄSENET

 ◆ Akaan kaupunki

 ◆ Apua arkeen ry.

 ◆ Aula-työkotien Kannatusyhdistys ry.

 ◆ Autismi- ja Aspergerliitto ry.

 ◆ Carea / Kymenlaakson sairaanhoito- ja 

sosiaalipalvelujen kuntayhtymä

 ◆ Eino Raunion säätiö / Pipolakoti

 ◆ Erityiskansanopiston Kannatusyhdistys ry.

 ◆ Espoon kaupunki / Tähtiniityn koulu

 ◆ Espoon seurakuntayhtymä

 ◆ Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri EKSOTE

 ◆ Eteva kuntayhtymä

 ◆ Förbundet De Utvecklingsstördas Väl rf.

 ◆ Haapajärven Vanhainkotiyhdistys ry

 ◆ Hausjärven Vammaissäätiö / Hoitokoti Jelppilä

 ◆ Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö

 ◆ Helsingin kaupunki / Sosiaali- ja 

terveysvirasto Vammaistyö

 ◆ Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry

 ◆ Helsingin lyhytaikaiskoti ja työpaja Lyhty ry

 ◆ Hoitopedagogisen Rudolf Steiner -koulun 

kannatusyhdistys ry / Marjatta-koulu

 ◆ Hoivakoti Koskela Oy

 ◆ Honkalampi-säätiö

 ◆ Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä 

/ Liikelaitos Edupoli

 ◆ Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry.

 ◆ Kaarisilta ry.

 ◆ Kainuun Hoivataito

 ◆ Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon 

kuntayhtymä/Kuusanmäen palvelukeskus

 ◆ Kangasalan kunta

 ◆ Karstulan Hyvinvointipalvelusäätiö

 ◆ Kehitysvammaisten Palvelusäätiö

 ◆ Kehitysvammaisten taiteilijoiden tuki ry

 ◆ Kemin kaupunki

 ◆ Keravan kaupunki / Sosiaali- ja 

terveysvirasto Vammaistyö

 ◆ Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja 

peruspalvelukuntayhtymä Kiuru
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 ◆ Keski-Suomen Vammaispalvelusäätiö

 ◆ Kirkkopalvelut ry. / Seurakuntaopisto

 ◆ Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä

 ◆ Kouvolan kaupunki / Hyvinvointipalvelut

 ◆ Kuopion kaupunki

 ◆ Kuurojen Palvelusäätiö/Palvelukeskus Ainola

 ◆ Kårkulla samkommun

 ◆ Lieksan kaupunki / Sosiaalivirasto

 ◆ Mahdollisuus lapselle ry.

 ◆ Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry.

 ◆ Martinus-säätiö / Epilän toimintakeskus

 ◆ Mereo / Vanhusten palvelutaloyhdistys ry Aleksi-koti

 ◆ Mikeva Oy 

 ◆ Mikkelin seudun sosiaali- ja 

terveystoimi  / Vammaispalvelut

 ◆ Naantalin Aurinkosäätiö

 ◆ Naantalin kaupunki

 ◆ Nokian kaupunki / Sosiaalikeskus/Vammaistyö

 ◆ Nuorten Ystävät -palvelut Oy  / Vammaispalvelut

 ◆ Oulun kaupunki /  Sosiaali- ja terveystoimi

 ◆ Oy Käännös- ja Tulkkauspalvelu Mokoma Ab

 ◆ Palvelukoti Vantaan Kerttuli

 ◆ Palveluyhdistys Kaseva ry.

 ◆ Perhehoitoliitto ry.

 ◆ Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

 ◆ Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja 

sosiaalipalvelujen kuntayhtymä

 ◆ Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin 

kuntayhtymä / Kehitysvammahuollon tulosalue

 ◆ Puustellin Tuki ry

 ◆ Raudaskylän Kristillinen Opisto

 ◆ Rauman kaupunki / Sosiaali- ja 

terveysvirasto Vammaistyö

 ◆ Ravimäkiyhdistys ry

 ◆ Rinnekoti-Säätiö

 ◆ Ristola-Säätiö

 ◆ Rovaniemen kaupunki / Vammaispalvelu

 ◆ Ryhmäkoti Lumikki Oy

 ◆ Rääkkylän Suojakotiyhdistys ry.

 ◆ Salon kaupunki / Sosiaalityön palvelut

 ◆ Satakielen laulu ry. / Raution Toimintakeskus

 ◆ Satakunnan sairaanhoitopiirin 

kuntayhtymä / Sosiaalipalvelut

 ◆ Savon Vammaisasuntosäätiö

 ◆ SerenusKodit Oy Sisukoti

 ◆ Suomen INCL-yhdistys ry.

 ◆ Suomen Invalidilasten ja -nuorten Kivalakodit r.y.

 ◆ Suomen kehitysvammalääkärit ry

 ◆ Suomen Vammaistutkimuksen Seura ry

 ◆ Sylvia-koti yhdistys ry.

 ◆ Tampereen evankelis-luterilainen 

seurakuntayhtymä / Diakoniakeskus

 ◆ Tampereen Kaupunkilähetys ry.

 ◆ Tapolan Kyläyhteisö 

 ◆ Toivo ja Rauha ry.

 ◆ Tuettu työllistyminen ry.

 ◆ Tuki- ja osaamiskeskus Eskoo / Eskoon 

Sosiaalipalvelujen kuntayhtymä

 ◆ Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä/ 

Diakoniakeskus/Kehitysvammatyö

 ◆ Turun kaupunki / Hyvinvointitoimiala

 ◆ Turun seudun vammaisten asuntotukiyhdistys ry

 ◆ Vaalijalan kuntayhtymä

 ◆ Vaasan kaupunki / Sosiaali- ja 

terveysvirasto Vammaispalvelut

 ◆ Vantaan kaupunki / Sosiaali- ja terveystoimi

 ◆ Vuoksenlaakson Ensi- ja turvakoti ry/ Palvelukoti Vuokko 

 ◆ Yrjö ja Hanna -säätiö

Liite 2

KEHITYSVAMMALIITON JÄSENYYDET

 ◆ Aikakauslehtien Liitto ry

 ◆ Aspa-säätiö

 ◆ Association for the Advancement of Assistive 

 ◆ Technology in Europe (AAATE)

 ◆ Cogain

 ◆ EHYT ry

 ◆ Elinkeinoelämän keskusliitto EK

 ◆ European Association of Service Providers 

for Persons with Disabilities (EASPD)

 ◆ European FASD Alliance

 ◆ FIBS Yritysvastuuverkosto

 ◆ International Association for the Scientific 

Study of Intellectual Disabilities (IASSID)

 ◆ ISAAC-Suomi Finland ry

 ◆ KEPA ry

 ◆ Kuluttajaparlamentti

 ◆ Kuntoutuksen edistämisyhdistys ry

 ◆ Lastensuojelun keskusliitto

 ◆ Nuorten ystävät ry

 ◆ Raha-automaattiyhdistys

 ◆ Sosped säätiö

 ◆ SOSTE ry

 ◆ Suomalaisen työn liitto

 ◆ Suomen Kustannusyhdistys ry

 ◆ Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta Vau ry

 ◆ Vates-säätiö

 ◆ Vammaisfoorumi

 ◆ Vammaiskumppanuus ry

 ◆ Vammaistutkimuksen tukisäätiö
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Liite 3

LIITTOVALTUUSTO 2015–2019

Puheenjohtaja

 ◆ kunnallisneuvos Sakari Nuutinen 

(lääninrovasti Teppo Ritari)

Varapuheenjohtaja

 ◆ Raimo Huusari (toiminnanjohtaja Jari Porraslampi)

 ◆ perhepalvelujen ja erityishuoltopiirin 

johtaja Riitta Hakoma (perhe- ja 

sosiaalipalvelujen johtaja Marja Kosonen)

Jäsenet

 ◆ toiminnanjohtaja Jukka Pirttinen 

(asiamies Markku Väätäinen)

 ◆ kunnallisneuvos Pertti Sankilampi 

(tulosaluejohtaja Päivi Lauri)

 ◆ Erkki Mononen (sosiaalijohtaja Jari Nevanto)

 ◆ toimitusjohtaja Annikki Niiranen 

(kunnallisneuvos Jukka Nyberg)

 ◆ toimitusjohtaja Matti Kuvaja 

(kuntayhtymän johtaja Jouni Nummi)

 ◆ sosiaali- ja terveystoimen apulaiskaupunginjohtaja 

Pia Panhelainen 

(vammaistyön johtaja Mikaela Westergård)

 ◆ samkommunsdirektör Sofia Ulfstedt 

(personalchef Fredrik Lauren)

 ◆ kirjastovirkailija-kuljettaja Vilho Ponkiniemi 

(kuntoutuksen lehtori Marjo-Riitta Mattus)

 ◆ kehittämispäällikkö Maria Kuukkanen 

(perhehoitaja Eeva Kankkunen)

 ◆ sosiaalineuvos Pertti Rajala 

(sosiaalipalvelujen johtaja Merja Paavola)

 ◆ verksamhetsledare Lisbeth Hemgård 

(asiantuntija Annette Tallberg)

 ◆ professori emeritus Seppo Saarela 

(pääsihteeri Arja Sutela)

 ◆ hallituksen jäsen Kalevi Kallonen 

(hallituksen puheenjohtaja Hannu Ranta)

 ◆ kiinteistönhoitaja Raimo Haapakoski 

(kuntayhtymän johtaja Anita Lammassaari)

 ◆ myyntipäällikkö Timo Rintala 

(toiminnanjohtaja Miina Weckroth)

 ◆ lastentautien erikoislääkäri Ari W Sulin 

( johtava lääkäri Anu Hirvonen)

 ◆ puheenjohtaja, KM Päivi Norvapalo 

(toiminnanjohtaja Tarja Parviainen)

 ◆ toimitusjohtaja Jouko Hämäläinen 

(kuntoutusasiantuntija Raija Rantalainen)

 ◆ vastuualuepäällikkö Anna-Liisa Kainulainen 

(perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen)

 ◆ sopimustoimitsija Veikko Lehtonen 

(erityisasiantuntija Marjo Katajisto)

 ◆ työllistymistä ja osallisuutta edistävien 

palvelujen johtaja Lea Nevalainen 

(toimitusjohtaja Marja-Leena Saarinen)

Liite 4

LIITTOHALLITUS 2015–2019

Puheenjohtaja

 ◆ toimitusjohtaja Pekka Kettunen

Varapuheenjohtaja

 ◆ kuntayhtymän johtaja Seija Aaltonen

Jäsenet

 ◆ Helinä Hulkkonen

 ◆ kuntayhtymän johtaja Ilkka Jokinen

 ◆ sosiaali- ja terveyspoliittinen 

neuvonantaja Markku Niemelä

 ◆ kehitysjohtaja Mikko Oranen

 ◆ sosiaalipalvelujen johtaja Anu Salonen

 ◆ erityisluokanopettaja, vararehtori Heli Tomminen

 ◆ hallituksen puheenjohtaja Merja Uusitalo

Varajäsenet

 ◆ Erkki Paara

 ◆ työnohjaaja Pertti Ahokas

 ◆ toimialuejohtaja Tuulikki Parikka
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hyvä elämä kuuluu kaikille� Toimimme 
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Kehitysvammaliitto
Viljatie 4 A

00700 helsinki

kvl@kvl�fi
p� 09 348 090
www�kehitysvammaliitto�fi

twitter�com/KVLiitto
facebook�com/kehitysvammaliitto
instagram�com/kehitysvammaliitto
youtube�com/user/Kehitysvammaliitto


