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Vahvaa vaikuttamista osallisuuden
puolesta
YK:N VAMMAISTEN HENKILÖIDEN
oikeuksia koskeva yleissopimus on
ollut voimassa Suomessa vuodesta
2016. Tämä näkyy jo eri tavoilla vammaisten ihmisten arjessa. Samanaikaisesti kuitenkin huoli vammaisten
ihmisten osallisuudesta itseään
koskevassa päätöksenteossa, heidän toimeentulostaan ja palveluiden heikennyksistä on lisääntynyt.
Vammaiset ihmiset itse ja heidän
läheisensä raportoivat yhä useammin epäkohdista, joita he tai heidän
läheisensä kokevat sote- ja sivistyspalveluissa sekä työelämässä.
Lisäksi alan ammattihenkilöt tuovat esille huolensa erityisosaamisen
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saatavuudesta ja sen kehittämisestä
sekä vähentyneistä kuntoutuspalveluista ja erityisopetuksen resursseista.
YK:n vammaissopimus korostaa vammaisten ihmisten yhdenvertaisuutta ja osallisuutta kaikessa
päätöksenteossa. Vammaisten ihmisten kuuleminen ja aito osallisuus
ei kuitenkaan toteudu Suomessa
sopimuksen edellyttämällä tavalla.
Osallisuuden toteutuminen vaatii
muutoksia lainsäädännössä, toimintakäytännöissä ja asenteissa. Osaavan henkilökunnan saatavuus, alan
houkuttelevuus ja valvonnan merkitys nousivat julkiseen keskusteluun
toimintavuoden lopussa vanhusja vammaispalveluissa havaittujen
vakavien epäkohtien vuoksi.
Toimintavuosi 2018 oli valmistautumista maakunta- ja sote-uudistukseen.
Samanaikaisesti oli käynnissä alamme
keskeisten lakien, muun muassa
vammaislainsäädännön, asiakas- ja
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potilaslain sekä työelämäosallisuutta
tukevan lainsäädännön, uudistaminen. Maakunta- ja soteuudistuksen
valmistelun yhteydessä sosiaali- ja terveysministeriö tilasi selvityksen myös
erityishuoltopiirien asemasta sote-uudistuksessa. Maaliskuussa 2019 sote-uudistuksen valmistelu keskeytettiin,
maan hallitus erosi ja samalla keskeytyi monien keskeisten lakien valmistelu.
Mo n i e n u u d i s t u s t e n v a l m i s telun seurauksena toimintavuosi
oli aktiivisen vaikuttamisen vuosi.
Tavoitteenamme on vaikuttaa ennakoivasti poliittiseen päätöksentekoon ja lainsäädäntövalmisteluun ja
tuoda julkiseen keskusteluun kehitys- ja puhevammaisten ihmisten
sekä selkokielen käyttäjien osallisuus, itsemääräämisen tukeminen ja
yhteiskunnan saavutettavuus.
Vaikuttamistoimintamme rakentuu Kehitysvammaliiton asiantuntijoiden ja viestinnän tiiviillä yhteistyöllä.

Kuva: Panu Koski

Hyödynnämme entistä enemmän liiton jäsenistön, kehitys- ja puhevammaisten ihmisten ja sidosryhmien
osaamista. Toimintavuoden aikana
keskityimme vammaispalvelulain
uudistamistyöhön, itsemääräämisoikeutta tukevan asiakas- ja potilaslain
valmisteluun, selkokielen tunnettuuden lisäämiseen, puhevammaisten
ihmisten kuntoutuspalveluiden saatavuuteen ja saavutettavuusdirektiivin
sisältöön sekä yksilöllisen asumisen ja
työllisyyden edistämiseen. Liiton neuvontapalveluiden ja konsultaatioiden
kysyntä kasvoi. Myös järjestöjen välinen yhteistyö vahvistui Ei myytävänä
-kansalaisaloitteen myötä.
Toimintavuotena pidimme tärkeänä, että
◆◆
◆◆

◆◆

◆◆
◆◆

◆◆
◆◆

selkokieli saadaan lakiin
erityisryhmien asumisessa
noudatetaan tavallisen
asumisen laatukriteerejä
eikä uuslaitoksia synny
koulutusvaihtoehtoja
laajennetaan ja kiinnitetään
erityistä huomiota
siirtymävaiheeseen
koulupolulta työelämään
työn ja eläkkeen
yhteensovittamista helpotetaan
jokaiselle vammaiselle henkilölle
taataan mahdollisuus tarvittaessa
tuettuun päätöksentekoon
selvitetään vammaisten
lasten tilanne laitoksissa
haavoittuvien ryhmien
välttämätön apu ja tuki
järjestetään muilla tavoilla kuin
avoimella kilpailutuksella.

Valmistauduimme toimintavuoden
aikana tulevaan liittokokousvuoteen toteuttamalla jäsenkyselyn ja
tiivistämällä jäsenyhteisyötä muun
muassa tapaamalla ja haastattelemalla jäsenistöämme. Saimme arvokasta tietoa ja evästyksiä uuteen
strategiaamme, jonka valmistelua
jatkamme tulevana toimintavuonna.
Rakennamme liiton tulevaisuutta
kumppanuudelle, asiantuntijuudelle
ja luottamukselle yhteistyössä henkilökunnan, jäsenistön ja muiden
yhteistyökumppaneiden kanssa.
MARIANNA OHTONEN
Toiminnanjohtaja
KEHITYSVAMMALIITON VUOSIKERTOMUS 2018
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Joensuulainen Klipper Team voitti Porukoissa-hackathonin. Kuva: Eeva Grönstrand

Vuosi 2018
lyhyesti selkokielellä

Oikeus omaan kotiin
Jokaisen täytyy saada itse päättää,
missä ja kenen kanssa haluaa asua.
Kehitysvammaliitossa oli käynnissä

Kehitysvammaliitto puolustaa

kaksi asumiseen liittyvää hanketta,

kehitysvammaisia ja puhevammaisia ihmisiä.

#kotimatkalla ja Porukoissa.

Haluamme, että vammaiset ihmiset

Hankkeissa tuemme kehitysvammaisten ihmisten

saavat äänensä kuuluviin

asumista omissa kodeissa,

ja voivat vaikuttaa omiin asioihinsa.

lisäämme yhteyksiä naapureihin
ja vähennämme yksinäisyyttä.

Kehitysvammaliitossa on neljä yksikköä:
Kansalaisuus, Saavutettavuus,

Avasimme myös uuden sivuston,

Elinikäinen oppiminen ja

jonka nimi on Asumisen tekoja.

Taloushallinnon ohjaus- ja tukipalvelut.

Sivustolla esitellään tekoja,

Lisäksi Kehitysvammaliitossa on

jotka edistävät vammaisten ihmisten

yleishallinto ja viestintätiimi.

omannäköistä asumista.

Vuoden 2018 lopussa
Kehitysvammaliitossa oli 85 työntekijää.
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Timo Övermark Kehitysvammaliitosta kertoi, miten selkokieli
ja helpot verkkosivut voivat auttaa ihmisiä. Kuva: Juho Ylitalo

Oikeus selkokieleen ja
digitaalisiin palveluihin

Lisäksi uudistettiin iPad selkokielellä -kirja.
Julkaisimme kahden viikon välein

Kehitysvammaliitto jakoi tietoa

Selkosanomat-lehteä

selkokielestä ja saavutettavuudesta.

ja Selkosanomat kuvilla -verkkolehteä

Osallistuimme tapahtumiin ja

Verneri.net-verkkopalvelu tarjosi

kerroimme päättäjille,

uutta tietoa esimerkiksi seksuaalisuudesta

miten selkokieli ja helpot verkkosivut

ja YK:n vammaissopimuksesta.

voivat auttaa ihmisiä.
Selkokeskus teki

Somettamalla uutta kohtaamista -hankkeessa

yhteistyökumppaneidensa kanssa

kehitämme uutta sosiaalisen median palvelua,

selkokielen toimenpideohjelman.

jossa on helppo tutustua uusiin ihmisiin.

Toimenpideohjelmassa kerrotaan,
mitä täytyy tehdä,
että selkokielen asema paranee.
Julkaisimme paljon selkokielistä materiaalia.
Oppimateriaalikeskus Opike julkaisi
viisi uutta selkokielistä kirjaa,
esimerkiksi Unohtunut poika -fantasiakirjan
ja Kerron Suomesta -tietokirjan.
KEHITYSVAMMALIITON VUOSIKERTOMUS 2018
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Järjestimme FASD-koulutusta. Kuva: Panu Koski

Oikeus palkkatyöhön
Vain pieni osa kehitysvammaisista ihmisistä

Oikeus osallistumiseen
ja kommunikointiin

tekee työtä, josta saa oikeaa palkkaa.

Kehitysvammaliitto haluaa,

Kehitysvammaliitto haluaa,

että puhevammaiset ja kehitysvammaiset ihmiset

että kehitysvammaiset ihmiset

voivat osallistua yhteiskunnan toimintaan

saisivat enemmän palkkatöitä.

ja olla vuorovaikutuksessa muiden kanssa.

Palkkasimme Kehitysvammaliittoon töihin

Tietotekniikka- ja kommunikaatiokeskus

kaksi kokemusasiantuntijaa.

Tikoteekki

Lisäksi olimme mukana monissa hankkeissa.

järjesti koulutuksia kommunikoinnista
ja vuorovaikutuksesta.

Palkkaa mut -hankkeessa kehitimme

Tikoteekki myös neuvoi ja auttoi ihmisiä

työhönvalmennusta ja vertaisryhmätoimintaa

kommunikoinnin kysymyksissä.

ja teimme yhteistyötä työnantajien kanssa.
Tavoitteena työ -kampanjassa

Papunetin verkkosivuilla tarjottiin

järjestimme kehitysvammaisille ihmisille

tietoa puhevammaisuudesta ja

työharjoittelupaikkoja.

materiaalia kommunikoinnin tukemiseen.
Papunetissä uudistettiin suosittu kuvatyökalu,

Teemme myös yhteistyötä

jolla voi tehdä omia kuvallisia materiaaleja.

Ammattiopisto Liven kanssa.
Ammattiopiston opiskelijat huolehtivat

Tuimme myös FASD-lapsia ja FASD-aikuisia

Kehitysvammaliiton tuotevarastosta

ja järjestimme heidän läheisilleen

ja kirjojen postituksesta tilaajille.

esimerkiksi koulutusta.
FASD tarkoittaa erilaisia vaurioita,

Kehitysvammaliitto oli myös

joita ihminen sai jo vauvana,

mukana kehittämässä

kun äiti joi alkoholia raskauden aikana.

ammattikoulutusta kehitysvammaisille nuorille
Sansibarissa Tansaniassa.
8
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Syksyllä järjestimme kampanjan, jossa kehitysvammaiset naiset pukeutuivat
hääpukuihin ja esiintyivät muotinäytöksessä. Kuva: Anni Moi

Vuonna 2018 alkoi myös Minua kuullaan -hanke.

Järjestimme myös kaksi hackathon-tapahtumaa,

Hankkeessa vammaiset lapset ja heidän perheensä

joissa eri alojen osaajat kokoontuivat yhteen

pääsevät mukaan kehittämään

suunnittelemaan ja ideoimaan.

tulevia perhekeskuksia.

Toisessa hackathonissa suunniteltiin

Kehitysvammaliitossa tehtiin tutkimusta

saavutettavaa sosiaalisen median palvelua

kehitysvammaisten ihmisten

ja toisessa asumisen uusia mahdollisuuksia.

elämästä, työstä ja palveluista.
Juhlimme sitä, että Kehitysvammaliitto

Jaoimme paljon tietoa esimerkiksi

on tehnyt tutkimusta 40 vuotta.

eri verkkosivuilla, Ketju-lehdessä,
messuilla ja sosiaalisessa mediassa.

Myös Oppimateriaalikeskus Opikkeella

Kehitysvammaliiton eri yksiköt neuvoivat

oli juhlavuosi.

ja vastasivat kysymyksiin verkossa ja puhelimessa.

Opike on tehnyt materiaaleja opetukseen
ja kuntoutukseen jo 30 vuotta.

Keväällä teimme myös Oon upee -kampanjan,
jossa kehitysvammaiset ihmiset

Lisää tietoa ja osaamista

pääsivät esiin tyylikkäissä kuvissa.

Järjestimme paljon koulutuksia

Syksyllä järjestimme hääpukukampanjan,

vammaisalan työntekijöille, opettajille,

jossa kehitysvammaiset naiset pukeutuivat

vammaisten ihmisten läheisille ja

hääpukuihin ja esiintyivät muotinäytöksessä.

viestinnän ammattilaisille.
Vuonna 2018 koulutimme
esimerkiksi seuraavista aiheista:
kehitysvammaisuus, itsemäärääminen
seksuaalisuus, mielenterveys,
selkokieli, verkkosivujen saavutettavuus,
vuorovaikutus ja kommunikointi.
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Yli 200

700

koulutusta liiton
jäsenille ja muille
yhteistyökumppaneille. Niillä lisäsimme

vapaaehtoista maahanmuuttajaa tuotti iloa

1500

lähes 5500

ikäihmiselle ja
vammaiselle henkilölle lukemalla selkokirjoja Minä luen
sinulle -kampanjassa
eri puolilla Suomea.

osallistujan osaamista osallisuuden tukemisessa.

Toteutimme

30

päättäjätapaamista tai
-tilaisuutta, teimme

17

lausuntoa ja kannanottoa, olimme

2

valiokuntakuulemisessa ja teimme

3

Olemme tehneet
tutkimustyötä jo

40

vuotta. Oppimateriaalikeskus Opike on
tuottanut materiaaleja opetukseen ja
kuntoutukseen jo

30

vuotta.

Lisäsimme suomalaisten tietoisuutta
vammaisuudesta ja
osallisuuden tukemisesta. Verkko
sivuillemme tehtiin
yhteensä lähes

Teimme kirjallisuudesta saavutettavaa myös selkokielen
tarvitsijoille. Esimerkiksi Kotitekoisen
poikabändin alkeet
-selkokirjaa ostettiin yli

3,7 milj.

vierailua vuoden 2018
aikana. Mediaosumia
kertyi yhteensä

500

yli 320.

kappaletta.
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lausuntoa valio
kunnille, joiden
seurauksena tehtiin

6

valtiopäivätointa.

Toimme jokaisen ulottuville mahdollisuuden oppia soittamaan.
Kuvionuottikirjoja
ostettiin

lähes 900
kappaletta.

Tarjosimme neuvontaa henkilökohtaisissa
tapaamisissa, puhelimitse, sähköpostitse sekä verkossa

yli 1700

henkilölle muun
muassa puhe- ja kehitysvammaisuuteen,
seksuaalisuuteen
ja FASDiin liittyvissä kysymyksissä.

Papunetin kuvataide
kilpailu kehitys- ja
puhevammaisille ihmisille tarjosi kanavan itseilmaisuun

yli 400:lle
kilpailuun
osallistuneelle.

Teimme

8

saavutettavuuden ja
helppokäyttöisyyden
arviointia eri tahojen verkkosivuille.
Muokkasimme

46

tekstiä selko
kielelle. Teimme

17
37

Tarjosimme ajanvietettä – helppokäyttöisiä pelejä, tehtäviä
ja tarinoita – joiden
parissa viihdyttiin yli

Papunetin kuvataidekilpailun raadin jäsenet
valokuvaaja Pekka Elomaa ja Kivi Median toimittaja
Miika Turunen esittelevät Jaana Happosen
voittajatyötä Vuohi. Kuva: Kaisa Kaatra

300 000

kertaa vuoden aikana.

Autoimme puhevammaisia ihmisiä kommunikoimaan
kuvien avulla. Papunetin kuvatyökalussa oli

selkotekstin arviointia,

selkotekstien selkotunnustarkistusta ja

33

selkovideoiden
selkotunnustarkistusta.

143 000

YouTubessa videoitamme katsottiin

lähes
330 000

käyntiä vuoden aikana.

kertaa. Facebookissa meillä oli

Tuimme erityistä tukea
tarvitsevien lasten
oppimista tuottamalla opetusmateriaaleja, joita ostettiin

lähes
29 000,
yli 7000
yli 2200

Twitterissä

23 %

enemmän kuin
edellisvuotena.

ja Instagramissa

seuraajaa.
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Lahtelaisella Moiskun-joukkueella oli taito kuunnella toisiaan.

Oikeus omaan kotiin
K E H I T Y S VA M M A I S T E N A S U M I S 
ohjelman (KEHAS) viimeiset vuodet ovat käsillä. KEHAS-ohjelman
seurantaryhmän asettamiin tavoitteisiin pääsemiseksi tarvitaan lisää
laaja-alaista yhteistyötä. Y hdenvertaisuuden, itsemääräämisen ja
valinnanvapauden toteutuminen
edellyttävät asumisen vaihtoehtojen lisäämistä sekä joustavaa ja monipuolista kotiin saatavaa ja annettavaa
tukea. Oikeus omaan kotiin tarkoittaa
myös oikeutta saada tarvittavaa tukea
osallistumiseen ja sosiaalisiin suhteisiin. Asumispalveluiden työntekijät
tunnistavat yksinäisyyden yhdeksi
keskeiseksi asukkaiden elämää kuormittavaksi tekijäksi. Ystävyys on mielekkään arjen tekijä.

Hullut pöllöt -joukkue Lappeenrannasta pitchasi Tähtisäbä-ideansa yleisölle.

Omassa kodissa asumista ja lähiyhteisöön liittymistä edistävä Poruko i s s a - h a n k ke e m m e k äy n n i s t y i
keväällä 2018. Kolmevuotisen hankkeen rahoittaja on STEA. Tuemme

ke h i t ysva m m a i s t e n t u k i a s u k k a iden pärjäämistä omassa kodissa ja
ehkäisemme yksinäisyyttä edistämällä tukiasukkaiden yhteistyötä
ystävien ja naapureiden kanssa sekä
kehittämällä palveluita.
Syksyllä järjestetyssä Porukoissa-hackathonissa kehitysvammaiset
ihmiset läheisineen sekä asumisen tuen työntekijät ja muut asumisesta kiinnostuneet ihmiset ideoivat

yhdessä uusia tapoja yhdenvertaiseen
asumiseen ja osallistumiseen.
Porukoissa-hankkeen toimintaan
osallistuneet kertoivat oppineensa
yhteisöllisyyteen, asenteeseen ja kehitysvammaisten henkilöiden kuulemiseen liittyvistä asioista. Toimintaan
osallistuminen vahvisti luottamusta
omiin ja yhteisiin vahvuuksiin ja taitoihin toimia yhdessä tärkeiden asioiden eteenpäin viemiseksi.

”Kyllä sain
taas lisää intoa
työntekoon!”

”Kuinka tärkeää onkaan saada
palveluiden käyttäjien oma ääni
kuuluviin ja toiveet näkyviksi!”

”Saatiin paljon
tsemppiä ja apua
tähän meidän hommaan.”

ASUMISEN TUEN TYÖNTEKIJÄ
PORUKOISSA-HACKATHONISSA

TUOMARISTON JÄSEN
PORUKOISSA-HACKATHONISSA

KEHITYSVAMMAINEN OSALLISTUJA
PORUKOISSA-HACKATHONISSA

PORUKOISSA

KEHITYSVAMMALIITON VUOSIKERTOMUS 2018
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Minun
unelmakotini
S E L KO K I E L I S E S S Ä V E R N E R I S S Ä
(www.verneri.net/selko) järjest i m m e M i n u n u n e l m a ko t i n i
-kilpailun. Kannustimme kehitysvammaisia nuoria ja aikuisia kertomaan, millainen on unelmien
koti. Kilpailuun osallistui 35
työtä. Kilpailun voittajan äänestivät Vernerin käyttäjät.

Kuva: Liisa Huima

ASUMISEN TEKOJA

kumppanuuteen ja yhdessä vauhdittamaan KEHAS-ohjelman tavoitteiden toteutumista. Kumppaniksi
ilmoittautuneita sitoutamme kehittämään toimintaansa laatukriteerien
mukaisesti. Sivustolle kootaan konkreettisia tekoja tai kehittämistoimintaa, jonka avulla yhdenvertaista ja
vammaisen henkilön omannäköistä
asumista on edistetty.

Joulukuussa avasimme Asumisen
tekoja -verkkosivuston, jonka toteutimme yhteistyössä Kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunnan
(KVANK) ja ympäristöministeriön
kanssa. Julkaisimme siellä KVANKin
uudet asumisen laatuk riteerit. Kutsumme vammaisten asumisesta kiinnostuneita ja sen parissa toimivia
14

|

KEHITYSVAMMALIITON VUOSIKERTOMUS 2018

|

Oikeus omaan kotiin

“Unelmakotini on kaupungissa
kerrostalossa. Siellä on CD-soitin,
kasettia, hajuvesi, kynsilakkoja,
huulirasvoja, huulipunia, huulikiiltoja ja sormuksia, jotka on
mun lemppareita. Ja rannekello.
Tuoli, pöytä, sohva, sänky. Kukalliset vaaleanpunaiset verhot. Sakset,
liimaan, leikkaan kuvia ja piirrän.”
NIMIMERKKI PAULA

Paula Männistön Tyynelän toimintakeskuksessa
tekemä työ osallistui Minun unelmakotini -kilpailuun.

“Minun unelmieni talossa on iso tv,
jossa näkyy 100 urheilukanavaa. Sitten mulla on iso parisänky, jossa
voi nukkua yksin tai kaksin. Sitten
minun talossa on iso jääkaappi, jossa
on paljon ruokaa ja juomaa. Sitten
minun talossa on pyykinpesukone,
jossa pesen pyykin kerran viikossa.
Sitten minun talossa on tietokone,
jolla kuuntelen musaa kovalla.”
NIMIMERKKI ANTTI 56
“Haluaisin asua omanäköisessä tyylikkäässä kodissa. Haluan asua yksin.
Lähellä olisi lähikauppa ja terveysasema ja kauppakeskus kävelymatkan päässä. Haluaisin asua parhaan
ystävän naapurissa. Värikästä olisi
kesällä, voisi olla parvekkeella kukkia ja lasinen parveke. Sohva ja vesisänky ja kahvinkeitin, mikrouuni ja
jääkaappi ja pakastin. Verhot olisi
turkoosin väriset ja sohva olisi keltainen ja ruokapöytä ja tuolit olisi valkoiset ja pehmusteet olisi turkoosit ja
pöytäliina olisi turkoosi ja matto olisi
myös turkoosi ja ovimatto olisi keltainen ja tauluja ja perhoisia.”
NIMIMERKKI MILLA

“Unelmakoti olisi rivitalo, jossa
olisi pieni keittiö, että voisi keittää kahvia aina kun haluaa. Rivitalo olisi kaksikerroksinen, jonka
parvekkeelle saisi paljon kukkia.
Kodissa olisi oltava myös sauna
ja kunnollinen suihkuhuone kunnon ovella. Huoneita on oltava 3,
oma makuuhuone, olohuone ja
vierashuone. Sitten olisi pieni
piha, jossa kasvaa perunoita ja
mansikoita. Sisustukseltaan koti
on vaalea ja siellä olisi paljon tauluja, jotka eivät ole liian kirjavia.
Unelmakoti sijaitsisi kaupungissa,
jossa on paljon kauppoja lähellä.
Asuisin siellä kissani kanssa.”
NIMIMERKKI KIRSTI
“Kotini on valkoinen tiilikerrostalo, joka sijaitsee kaupungissa.
Siinä on kolme kerrosta ja vinttikerros. Asuisin ryhmäkodissa,
jossa minulla on pikku keittiö ja
kylpyhuone. Huoneistossa on
olohuone, jossa on ruskea matto,
telkkari, musta sohva. Makuuhuoneesta mennään parvekkeelle.”
NIMIMERKKI OMENAPIIRAKKA

#kotimatkalla-seminaarin pääpuhuja oli
skotlantilainen Neighborhood Networksin
entinen johtaja John Dalrymple.

#KOTIMATKALLA
ARAn rahoittamassa #kotimatk allahankkeessa kehitämme uudenlaisia
asunto- ja naapurusto
v erkostoja
yhdessä ARAn, FDUV:n ja viiden
pilottikunnan kanssa. Aloitimme
asunto- ja naapurustoverkoston
perustamisen kahdella paikkakunnalla sekä työstimme suunnitelmia,
jotka mahdollistavat tulevaisuudessa
kokoontumispaikan omassa asunnossa asuville. Järjestimme seminaarin, johon osallistui yli 200 henkilöä
eri puolilta Suomea.

EI MYYTÄVÄNÄ
Ei myytävänä -kansalaisaloitteen
viestinä poliitikoille ja lain valmistelijoille on, että elämälle välttämättömät palvelut tulisi rajata avoimen
kilpailutuksen ulkopuolelle ja käyttää palvelujen järjestämisen muita
tapoja, kuten suorahankintaa, palveluseteliä tai henkilökohtaista budjetointia. Kansalaisaloite keräsi 72 059
kannattajaa. Osallistuimme aktiivisesti kansalaisaloitteen vaikuttamistyöhön, jota on toteutettu laajalla
järjestöyhteistyöllä.
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Oikeus selkokieleen
ja digiosallisuuteen
EUROOPAN UNIONIN SAAVUTETTA
vuusdirektiivi on saamassa kansallisen lainsäädännön, joka toimeenpanee
direktiivin vaatimukset Suomessa. Sen
myötä tulee uusia vaatimuksia verkkopalveluiden tekniselle saavutettavuudelle. Ongelmaksi jää, miten
huolehditaan digitaalisten palveluiden
kognitiivisesta saavutettavuudesta.
Lainsäädännössä ei ole selkeästi
määritetty esimerkiksi selkokielen
roolia. Tilanteen selkeyttämiseksi
selkokieli pitäisi saada lakiin.
Verkkopalveluiden tulisi olla
helppokäyttöisiä ja niiden sisältöjen
helposti ymmärrettäviä. Siitä hyötyisivät kaikki palveluiden käyttäjät,
mutta erityisesti ne meistä, joilla on
haasteita muistitoiminnoissa, oman
toiminnan ohjauksessa, oppimisessa ja ymmärtämisessä, kielellisissä
kyvyissä tai lukutaidossa.

SELKOKIELEN ASEMAN
VAHVISTAMINEN
Teimme vaikuttamistyötä lisätäksemme päättäjien tietoisuutta selkokielestä ja kielellisestä saavuttavuudesta.
Nostimme 19 päättäjätapaamisessa
ja eduskunnan esteettömyyspäivässä
esiin selkokielen tärkeyttä ja sen aseman vahvistamista.
Olimme mukana valtiovarainministeriön johtamassa Digi Arkeen
-neuvottelukunnassa, joka on yhteistyö- ja vuoropuhelukanava kansalaisjärjestöjen, tutkijoiden ja julkisten
palveluiden digitalisoinnista vastaavan valtiovarainministeriön välillä.
Selkokeskus valmisteli yhdessä
selkokielen neuvottelukunnan kanssa
toimenpideohjelmaa selkokielen
edistämiseksi Suomessa vuosina
2019–2022. Valmistelimme myös
arviota selkokielen tarvitsijamäärästä.
Julkaisimme selkokielen mittarin,
joka on kielen ammattilaisille tarkoitettu työkalu tekstien selkokielisyyden arviointiin. Olimme mukana
perustamassa Helsingin yliopiston
Klaara-verkostoa, joka kokoaa yhteen
selkokielen tutkijoita, asiantuntijoita
ja selkokieltä tarvitsevia ihmisiä.
FINSOTEssa julkaistiin Kehitysvammaliiton tutkijoiden artikkeli
vammaisten ihmisten digitaalisesta
kuilusta.

Selkotietokirjoista myydyin teos oli
Kerron Suomesta, joka sopii erityisesti
maahanmuuttajille ja muille, jotka haluavat
tietoa Suomesta ja suomalaisista tavoista.

Vaikuttamistyömme tuloksena
tietoisuus etenkin julkishallinnon
toimijoilla on kasvanut. Kognitiivinen saavutettavuus tai helppokäyttöisyys ja selkokieli mainitaan
saavutettavuusdirektiiviin liittyvässä
kansallisessa lainsäädännössä. Digi
arkeen -neuvottelukunta on nostanut
esille kognitiivisen saavutettavuuden
ja selkokielen merkityksen ja nähnyt
ne tärkeinä julkisen hallinnon digitaalisten palveluiden kannalta.

Selkofantasiakirja Unohtunut kansa saattoi
Unohtunut maa -trilogian loppuun.

UUTTA SELKOKIELISTÄ
MATERIAALIA
Kehitysvammaliiton Oppimateriaalikeskus Opike julkaisi viisi uutta
selkokirjaa: fantasiaa, runoja, nuortenkirjallisuutta sekä tietokirjan Suomesta.
Edistimme kohderyhmiemme
mahdollisuuksia osallistua digiyhteiskuntaan uudistamalla iPad selkokielellä -kirjan sekä tuottamalla
tieto- ja viestintätekniikan ope tussuunnitelman ja materiaaleja
perusopetukseen, toisen asteen
koulutukseen ja vapaaseen sivistystyöhön. Ammattiopisto Liven
t o i s e n a s t e e n o p i s ke l i j a t j a Va lt e r i - ko u l u n R u s ke a s u o n ko u l u n
yläkoululaiset suunnittelivat kanssamme oppimateriaaleja arjessa
tarvittavista digitaidoista.
Selkokeskus mukautti eri tahojen tilaustyönä 46 tekstiä selkokielelle vuonna 2018. Autoimme
kohderyhmiämme pysymään ajan
t a s a l l a a j a n ko h t a i s i s t a t a p a h t u mista julkaisemalla Selkosanomia ja
LL-Bladetia sekä uutisia kuvilla.

KEHITYSVAMMALIITON VUOSIKERTOMUS 2018

Maria Turtschaninoffin vuonna 2014 Finlandia
Junior -voittoon yltänyt teos Maresi käännettiin
selkoruotsista suomen kielelle. Kirja on aikuisille
suunnattu selkokirja ja se on löytänyt hyvin lukijansa.

|

Oikeus selkokieleen ja digiosallisuuteen

|

17

KOHDATAAN

MINÄ LUEN SINULLE

SELKOKIELISTÄ NEUVONTAA

Ko h d a t a a n - h a n k ke e s s a j ä r j e s timme tammikuussa Ylellä Kohdataan-hackathonin, joka kokosi eri
alojen osaajia innovoimaan saavutettavaa somepalvelua jossa on
helppo kohdata ihmisiä ja löytää
uusia ystäviä. Osallistujia oli noin
60, ja alustamassa, mentoroimassa
ja tuomaroimassa noin 30 eri alojen
asiantuntijaa, myös kokemusasiantuntijoita. Tapahtuma striimattiin
Yle Areenaan. Saadut konsepti-ideat
toimivat pohjana tulevan palvelun
kehittelylle.

Jä r j e s t i m m e y h d e s s ä Va l l i r y: n
kanssa Minä luen sinulle -kampanjan, jossa 700 maahanmuuttajaa kohtasi yhteisissä lukutuokioissa
1500 ikäihmistä tai vammaista henkilöä. Lukutuokioissa luettiin selkokirjallisuutta ja Selkosanomia.

Selkovernerin (www.verneri.net/selko)
neuvontapalstoilla vastattiin lähes
250 kysymykseen. Kävijäkyselyn
mukaan 92 % sivun käyttäjistä kokee,
että Selkoverneristä on heille hyötyä.

SELVIS
Selvis-hanke käynnistyi syyskuussa
osana STEAn Arvokas – eriarvoisuuden vähentäminen -avustusohjelmaa yhteistyössä EHYT ry:n kanssa.
Hankkeessa kehitämme selkokielistä päihde- ja pelikasvatusmateriaalia nuorille. Tavoitteena on vähentää
terveys- ja hyvinvointieroja.

“Saan Verneristä tietoa
meille tärkeistä asioista.”

“Olen saanut hyviä vastauksia
seksiin ja seksuaalisuuteen
liittyvissä kysymyksissä.”

VASTAUKSIA SELKOVERNERIN KÄVIJÄKYSELYYN

18
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Kohdataan-hackathon. Kuva: Kaisa Kaatra
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Love me do -häätapahtumassa pidettiin hääpukunäytös, jonka mallit olivat kehitysvammaisia naisia. Näytös sai haltioituneen vastaanoton. Kuva: Anni Moi

Oikeus palkkatyöhön ja muuhun
mielekkääseen
tekemiseen
VAIN 2–3 % TYÖIKÄISISTÄ KEHITYSVAM
maisista henkilöistä on palkkatyössä.
Kehitysvammaiset henkilöt elävät kannustinloukussa, joka rajoittaa heidän mahdollisuuttaan ansaita.
Nykyisellä käytännöllä hukataan
potentiaalista työvoimaa eivätkä
kehitysvammaiset ihmiset voi elää
itsenäistä elämää. Keskeinen kannustinloukku on työkyvyttömyyseläkkeen ja palkan yhteensovittaminen.

PALKKAA MUT

etsittiin palkkatöitä. Heistä 51 sai
vuosien 2017–2018 aikana työsuhteisen työn. Työntekoa harjoittelu- tai
työkokeilujaksoissa pääsi kokeilemaan 67 kehitysvammaista henkilöä.

YK:N VAMMAISTEN
OIKEUKSIEN OPINTOPIIRIT JA
KANSALAISVAIKUTTAMINEN
Kaksi kokemusasiantuntijaa aloitti
työnsä koulutus- ja vaikuttamistoiminnassamme STEAn Paikka
a u k i I I - h a n ke r a h o i t u k s e n t u rvin. He osallistuvat YK:n vammaisten oikeuksien sopimusta koskevien
opintopiirien suunnitteluun ja toteutukseen. Lisäksi he osallistuvat
kansalaisvaikuttamisen koulutuksen suunnitteluun yhteistyössä Me
Itse ry:n kanssa.

OPITAAN TYÖHÖN YHDESSÄ

STEAn rahoittamassa Palkkaa mut
-hankkeessa keskityimme kolmeen
päätehtävään: työhönvalmennuksen
verkoston kehittämiseen, työnhakijoiden vertaisryhmätoiminnan ohjaajien
koulutukseen sekä työnantajien kontaktointiin suoraan ja viestinnän avulla.
Toiminnassa oli mukana 170 kehitysvammaista henkilöä, joista 80:lle

Euroopan Sosiaalirahaston rahoittama hanke käynnistyi huhtikuussa
2 0 1 8 y h t e i s t yö s s ä Ke h i t y s v a m maliiton, Haaga-Helia ammattiko r ke a ko u l u n , Va t e s - s ä ä t i ö n j a
Invalidisäätiön kesken. Tavoitteena
on parantaa paljon tukea tarvitsevien henkilöiden opiskelu- ja työllistymismahdollisuuksia yhdistelemällä
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ja muotoilemalla uudelleen hanketoimijoiden tarjoamia palveluja ja
kehittämällä ryhmämuotoinen työhönvalmennusmalli. Kehitysvammaliiton tehtävänä on kuvata ja arvioida
kehitettävää työhönvalmennusmallia
sekä koota jo olemassa olevaa tietoa
kehitysvammaisten henkilöiden koulutus- ja työllisyyspalveluista.

TAVOITTEENA TYÖ
Tavoitteena työ -kampanjassa aktivoimme työnantajia järjestämään kehitysvammaisille nuorille
TET-harjoittelupaikkoja. Tavoitteena
on samalla lisätä tietoa kehitysvammaisten henkilöiden työllisyystilanteesta ja heidän potentiaalistaan
tehdä palkkatyötä. Kampanjan avulla
kehitysvammaiset nuoret pääsevät
osaksi työyhteisöä ja saavat ensimmäisen työkokemuksensa. Kampanja toteutettiin toimintavuonna
Turussa, jossa TET-harjoittelupaikan sai 17 nuorta. Myös Kehitysvammaliiton viestinnässä oli oma
TET-harjoittelija.

Oikeus palkkatyöhön ja muuhun mielekkääseen tekemiseen
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“Voisin tehdä tätä työkseni
tulevaisuudessa.”

TET-HARJOITTELIJA

“Olen todella innoissani
harjoittelusta, sillä haaveenani
on kokin ammatti.”

SAIRAALAN KEITTIÖSSÄ TYÖSKENTELEVÄ
TET-HARJOITTELIJA

“Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden
edistäminen ja siitä kertominen on
julkiselle toimijalle itsestäänselvyys
ja siksi olemme mielellämme
mukana kampanjassa. Turku
haastaa kampanjaan mukaan
HC TPS Turku Oy:n, joka liputtaa
näkyvästi yhdenvertaisuuden
puolesta omassa toiminnassaan.”

TURUN KAUPUNGINHALLITUKSEN
PUHEENJOHTAJA LAURI KATTELUS
Oon upee -kampanjan upeat muotokuvat olivat valokuvaaja Veikko Kähkösen ottamia.

TYÖSSÄOPPIMISTA
KEHITYSVAMMALIITON
VARASTOSSA

Kuvien mallit saivat itse päättää, millaisina he halusivat tulla nähdyiksi.
Heidän vahvuuksiensa kautta toimme
esiin kehitysvammaisten ihmisten
potentiaalia myös työelämässä.
Kampanjalla kerättiin samalla
varoja kehitysvammaisten ihmisten
työllistymisen tukemiseen.
Joukko kehitysvammaisia naisia pääsi mallin töihin, kun Victoria
& Vincent -hääpukumerkki toteutti
kanssamme hääpukunäytöksen, jonka
kaikki mallit olivat kehitysvammaisia.
Molemmat kampanjat saivat runsaasti mediahuomiota ja nostivat esiin
kehitysvammaisten ihmisten vahvuuksia ja osaamista. Mediaosumia kertyi
yhteensä lähes 50. Malleille ja heidän
läheisilleen tapahtumat olivat kokemuksina voimauttavia ja ainutlaatuisia.

Kehitysvammaliiton tuotteet on varastoitu Ammattiopisto Liveen, jonka
logistiikka-alan opiskelijoiden kanssa
teemme yhteistyötä tarjoten heille
jatkuvaa työssäoppimista. Opiskelijat
ovat kokeneet oppilaitoksen ja Kehitysvammaliiton välisen yhteistyön
hyödylliseksi. Opiskelijoilla on mahdollisuus yhdistää teoriaa ja käytäntöä.

OON UPEE
Kansainvälisen Downin syndrooma
-päivän yhteydessä kampanjoimme
viikon ajan vahvalla, taidekuvista
koostuvalla kampanjalla, jolla haluttiin kohdistaa erilainen katse Downin
syndroomaan. Oon upee -kampanja
näkyi kauppakeskuksissa ja osoitteessa www.oonupee.fi sekä mediassa.
22
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AMMATILLISTA OPETUSTA
SANSIBARISSA
Jatkoimme osana Vammaiskumppanuusohjelmaa kehitysyhteistyöhanketta Sansibarissa yhdessä FDUV:n
ja Kehitysvammaisten Tukiliiton
kanssa. Tavoitteenamme on tukea
kehitysvammaisten nuorten valmentavaa ammatillista opetusta.
Projektimme ansioista tietoisuus kehitysvammaisuudesta ja kehitysvammaisten nuorten oikeudesta
ammatilliseen opetukseen lisääntyi Sansibarissa. Pilottiprojektiimme
osallistuvat nuoret kokivat, että he
ovat osa yhteisöä. Nuorten ja heidän
läheistensä toivo paremmasta tulevaisuudesta lisääntyi.

Oikeus palkkatyöhön ja muuhun mielekkääseen tekemiseen

Kuva: Darajani

Koulutus muutti elämän
JUMA ON KEHITYSVAMMAINEN SANSIBARILAINEN NUORI, JOLLA
kouluvaikeudet johtivat itsetunnon romahtamiseen ja eristäytymiseen. ”Poikani ei osallistunut paikallisen yhteisön elämään,
eikä hänellä ollut ystäviä”, kertoo hänen isänsä surullisena.
Juman elämä on muuttunut merkittävästi, kun hän
on päässyt mukaan pilottiprojektiin, jossa valmennetaan
kehitysvammaisia nuoria tavalliseen ammattikouluun.

”Poikani on nyt avautunut ja osallistuu enemmän
yhteisön elämään”, iloitsee isä. ”Uskon, että hänellä on
mahdollisuus saada työtä ja elättää itsensä.”
Juma itse kertoo jo nyt tekevänsä puusepän keikkahommia. Hän on tehnyt ja myynyt esimerkiksi tuoleja.
”Haaveilen tulevaisuudessa ostavani auton ja rakentavani
oman talon”, hän sanoo onnellisesti nauraen.
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Puhevammaisten viikkoa vietettiin 1.–7.10.2018. Kuva: Teppo Koskela

Vaikeimmin
vammaisten oikeus
osallisuuteen
OSALLISUUS NÄKYY VAHVASTI YK:N
vammaissopimuksessa ja jäsenistömme strategioissa ja toimintasuunnitelmissa. Vaikeasti vammaisen henkilön
mahdollisuudet kommunikoida ja tulla
ymmärretyksi edellyttävät lähi-ihmisiltä paljon tukea ja ohjausta. Tuleva
vammaispalvelulaki ja itsemääräämisoikeutta tukeva lainsäädäntö vaikuttavat merkittävästi kohderyhmämme
elämään seuraavina vuosina. Tehtävämme on myös puolustaa niiden
ihmisten elämää, jotka ovat erityisen
haavoittuvassa asemassa. Tällaisia ryhmiä ovat esimerkiksi vammaiset lapset
ja nuoret sekä henkilöt, joilla on äidin
raskaudenaikaisen alkoholinkäytön
aiheuttama FASD-oireyhtymä.

PUHEVAMMAISTEN
IHMISTEN KOHTAAMISEN
JA OSALLISUUDEN
VAHVISTAMINEN
Puhevammaiset ihmiset ovat moninainen ryhmä ihmisiä, jotka eivät tule
toimeen puheen avulla arjessaan. Olemuskielellä kommunikoivat henkilöt
tarvitsevat toisen ihmisen apua ja tukea,
jotta osallistuminen ja ymmärretyksi
tuleminen olisi mahdollista. He tulevat kuulluiksi, kun lähi-ihmiset osaavat

tulkita heitä ja vastata heidän hyvin
huomaamattomiinkin aloitteisiinsa.
Lähi-ihmisten vuorovaikutustaitoja
vahvistettiin koulutuksella. Voimauttavan vuorovaikutuksen ja huomioivan
yhdessäolon koulutuksiin osallistui lähes
400 henkilöä. Uusia yhteisön vuorovaikutuksen OIVA-ohjaajia valmistui 12.
Varhaiskasvatukseen ja työtoimintaan
koulutimme 80 viittomia osaavaa kumppania. Julkaisimme kommunikointisovelluksesta uuden version ja koulutimme
lähes 60 läheistä sen käyttöön.
Osallistujat kokivat, että koulutuksista oli heille ja heidän puhevammaisille asiakkailleen merkittävää hyötyä.

”Kiinnitän huomiota omaan tapaani
olla läsnä ja kommunikoida.
Huomaan asiakkaiden tarpeet
paremmin. Uskallan heittäytyä
tilanteisiin. Innostuneisuus
vuorovaikutukseen on lisääntynyt.”

OIVA-PROSESSIIN OSALLISTUNEET KOULUTETTAVAT

”OIVAn seurauksena vaikeimmin
puhevammainen ihminen nauttii
yhdessäolosta aiempaa enemmän.”

OIVA-PROSESSIIN OSALLISTUNEET TYÖNTEKIJÄT

KEHITYSVAMMALIITON VUOSIKERTOMUS 2018

Ja t ko i m m e myö s vo i m a u t t ava n
vuorovaikutuksen viemistä kouluyhteisöön Helsingin kaupungin
Solakallion koulun ja kehitysvammapoliklinikan kanssa. Hankkeeseen
osallistuneet työntekijät kokivat, että
voimauttava vuorovaikutus lisäsi vaikeasti puhevammaisten oppilaiden
hyvinvointia, itsetuntoa sekä vuorovaikutus- ja kommunikointitaitoja.

”Vuorovaikutus ja kontaktin
ottaminen on helpottunut ja
tilanteet ovat pidentyneet ja niitä
on huomattavasti enemmän.”

Neuvontapalveluita kommunikoinnista ja tietoteknisistä ratkaisuista
tarjosimme yli 400 henkilölle. Tikoteekin avoimissa ovissa vieraili 660
opiskelijaa ja alan ammattilaista. Opiskelijat saivat tiiviin tietopaketin kommunikoinnin apuvälineistä, pääsivät
itse kokeilemaan niitä ja heräsivät
miettimään lähi-ihmisten merkitystä
vuorovaikutuksen onnistumiselle.
Teimme kyselyn tuetun päätöksenteon toteutumisesta. Vastausten
mukaan päätöksentekeminen arjessa
yhdessä asiakkaiden kanssa sujuu,
mutta palveluiden suunnitteluun tarvitaan lisää osaamista. Asiakkaiden
itsemäärääminen toteutuu arjessa
melko hyvin. Kentällä tarvitaan lisää
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osaamista, menetelmiä ja välineitä
kommunikaation tueksi ja puhumattoman asiakkaan mielipiteiden tulkitsemiseen. Itsemääräämisen esteenä
ovat asenteet ja resurssien vähäisyys
sekä kommunikaation haasteet.

”Luotettavaa [asiakkaan]
mielipidettä on vaikeaa saada,
kun ei ole yhteistä kieltä, sopivia
apuvälineitä tai menetelmiä.”

Otimme näkyvästi kantaa puhevammaisten lasten kuntoutuksen epäkohtiin julkisuudessa.
Kehitimme Papunetin suositusta
kuvatyökalusta uudistetun version,
joka toimii paremmin myös mobiililaitteilla. Kuvatyökalussa on keskimäärin yli 10 000 kävijää joka kuukausi.
Annette Borrows.

Kansalaisuusyksikkö järjesti vuoden aikana 24 valtakunnallista ja 34
tilauskoulutusta. Niissä aiheina olivat muun muassa kehitysvammaisuus, toimintakyvyn kuvaaminen,
itsemääräämistä tukevat työkäytännöt, saattohoito, yksilökeskeinen
elämänsuunnittelu, mielenterveyden tukeminen sekä seksuaalisuus.
Itsemääräämisen vahvistamiseen
Kehitysvammaliitolta ostettiin
myös konsultaatiota.
Vuoden aikana näihin koulutuksiimme osallistui 2054 työntekijää ja
96 kehitysvammaista henkilöä. Palautteiden mukaan koulutukset onnistuivat hyvin ja niiden keskiarvo oli 4,3/5.

”Materiaalien maksuttomuus
on ehdoton ehto sille, että
perheet ottavat niitä käyttöön.
Kuvatyökalu on mielestäni hyvin
toimiva ohjelma, jonka avulla saa
helposti rakennettua yksilöllisiä
viittomapaketteja esim. ensiavuksi
puhumattoman lapsen perheelle tai
päiväkotiin. Suoraan sanottuna en
tiedä mitä tekisin ilman papunettiä!”

PAPUNETIN PALAUTEKYSELY

AMMATTILAISTEN
OSAAMISEN KEHITTÄMINEN
Vuoden 2018 aikana verkkokurssien
ja webinaarien tarjontamme parani.
Ensimmäisissä webinaareissamme
opiskeltiin toimintakyvyn kuvaamisen menetelmää.
Vertaiskoulutuksissamme opittiin toimimaan työharjoittelussa tai
palkkatyössä olevan henkilön vertaisvalmentajana. Vuoden aikana
valmistui 20 uutta valmentajaa.
Jä r j e s t i m m e Tavo i t t e e n a t yö
-konferenssin kesäkuussa. Pääpuhujana oli kanadalainen Annette Bor
rows. Vuoden alussa alan työntekijät
kokoontuivat kuulemaan irlantilaista
Christy Lynchia henkilökohtaisen
budjetoinnin mallista.
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TIETOA JA NEUVONTAA
VERNERI.NETISTÄ
Verneri.netissä (www.verneri.net/yleis)
vastasimme lähes 160:een neuvontapalvelun kysymykseen. Täydensimme
kehitysvammaisuudesta kertovaa tietopakettia ja julkaisimme uutisia.
Yli 60 % sivun käyttäjistä on alan
ammattilaisia, kuten lähityöntekijöitä tai henkilökohtaisia avustajia. Kävijäkyselyn mukaan lähes 80 %
vastaajista kertoi saavansa uutta tietoa Verneri.netistä.

“Olen saanut yksilökeskeisen
työotteen toteuttamiseen
tietoa ja tukea.”

”Vertaiskokemukset muilta suomen
kehitysvammatyöntekijöiltä
erittäin antoisia.”
“Olen poiminut työkäytäntöjä
sieltä ja lähtenyt toteuttamaan
niitä työssä.”
Koulutuksessa käytetyt oikeat arjen
tapausesimerkit tuottivat paljon
hyvää keskustelua ja pohdintaa.

|

Vaikeimmin vammaisten oikeus osallisuuteen

PALAUTTEITA VERNERI.NETIN KÄVIJÄKYSELYSTÄ

Minua kuullaan -hanke järjesti Kaikkien lasten syntymäpäivät.
Sirkusrakkaus PumPum ry:n PellePändi oli lasten mielestä parhain ohjelmanumero.

TUKEA IHMISILLE, JOITA
ÄIDIN RASKAUDENAIKAINEN
ALKOHOLINKÄYTTÖ
ON VAURIOITTANUT
Raskaudenaikaisen alkoholinkäytön vaikutuksista ei tiedetä riittävästi. Tämän
vuoksi FASD-lapset ja -aikuiset sekä heidän perheensä jäävät ilman tarkoituksenmukaista tukea. Kehitysvammaliitto
on perustanut tietoa ja tukea tarjoamaan
FASD Suomi -verkoston, johon liittyi
vuoden 2018 aikana 120 uutta jäsentä.
Vuonna 2018 toteutimme ammatt i l a i s i l l e j a va n h e m m i l l e s u u n n a t u n FA S D - ko u l u t u s o h j e l m a n .
Vanhemmat, joilla on FASD-lapsi,
saivat FASD-mentorin tukea joko
yksilö- tai ryhmämuotoisesti. Uutena
toimintamallina toteutimme konsultaatiotapaamisia, joissa FASD-henkilön perheen ja työntekijöiden
osaaminen kehittyi yhdessä. Konsultaatiot paransivat perheiden ja työntekijöiden välistä yhteistyötä.
Kansainvälisenä FASD-päivänä
9.9. järjestimme FASD-nuorille oman
tapaamisen. Koulutimme FASD-nuorten vertaisryhmien ohjaajia, ja he ohjasivat FASD-nuorten vertaisryhmiä.
Lähetimme kehittämäämme raskauskiekkoa kaikkiin Suomen neuvoloihin.

MINUA KUULLAAN
Vuonna 2018 käynnistynyt Minua
kuullaan -hanke haluaa, että kaikkia

lapsia ja heidän perheitään kuullaan
tulevissa perhekeskuksissa. Hanke on
Vammaisperheyhdistys Jaatinen ry:n
koordinoima, ja Kehitysvammaliiton
lisäksi mukana on myös Vammaisten
lasten ja nuorten tukisäätiö. Vuonna
2018 aloitimme yhteistyön Päijät-Hämeen kanssa, jossa perhekeskuksia
kehittämään kutsuttiin alueen ammattilaiset, järjestöt, vammaiset lapset ja
nuoret sekä heidän perheensä.

“Vaikeavammaisten
itsemääräämisoikeudesta ja
YK:n vammaissopimuksesta
toivon puhuttavan vielä entistä
enemmän. Kehitysvammaliitolla
on vaikutusvaltaa tähän. Minua
kuullaan on hieno juttu.”

HANKKEESEEN OSALLISTUNEEN
VANHEMMAN PALAUTE

TUTKIMUSTIETOA
OSALLISUUDEN
VAHVISTAMISEN TUEKSI

Näinä vuosina tutkimuksen painopiste on muuttunut kohti yhteiskuntatieteellisempää painotusta, ja
kehitysvammaisten ihmisten ottaminen mukaan toimijoina tutkimukseen
ja kehittämistyöhön on vahvistunut.
Vu o n n a 2 0 1 8 o s a l l i s t u i m m e
YK:n vammaissopimuksen rinnakkaisraportointiin vammaisjärjestöjen ja Ihmisoikeuskeskuksen kanssa.
Osallistuimme myös Ihmisoikeusvaltuuskunnan ja Vammaisten ihmisoikeuskomitean työskentelyyn. Lapin
yliopiston kanssa valmistelimme
vammaissosiaalityön kirjaa. Aloimme
tehdä vammaisten vapaa-aikatutkimusta Nuorisotutkimusverkoston
kutsusta. Kaksi tutkijaamme osallistui pohjoismaisen Justice through
Education -huippututkimusverkoston ( JUSTED) tutkijavaihtoon.
Tuotimme 12 uutta tutkimusjulkaisua päätöksenteon tueksi. Tutkimusjulkaisuja ladattiin yli 22 000
kertaa ja tutkijoidemme julkaisuihin
viitattiin 182 kertaa.

MATERIAALEJA ELINIKÄISEN
OPPIMISEN TUEKSI
Tuimme elinikäistä oppimista tuottamalla perusopetukseen materiaaleja,
joista myydyimpiä olivat lukemaan
oppimisen materiaalit ja Päivänselvää-sarjan tuotteet. Teoria- ja käsikirjoista suosituimpia olivat Aspergerin
oireyhtymä ja kehitysvammaisuudesta kertova teos Erilaiset eväät.
Työstimme Opikkeen tuotteisiin liittyviä verkkomateriaaleja, joita ladattiin yli 30 000 kertaa.
Selvitimme vaikeimmin vammaisille suunnattujen materiaaliemme vaikutuksia haastattelemalla
alan ammattilaisia. Yllättävää oli
kuulla, että edelleen on käytössä vanhoja ja hyväksi havaittuja materiaaleja, kuten 90-luvun lopussa tehdyt ja
2008 uudistetut Marianne ja Chris
topher Knillin kehontuntemus-,
kontakti- ja kommunikaatioharjoitukset. Kaksi vuotta sitten julkaistu
Kuulolla-materiaali koettiin myös
erittäin toimivaksi. Sen koettiin edistävän vuorovaikutustaitoja, keskittymistä, oman ajattelun kertomista
sekä osallisuutta ja yhteisöllisyyttä.

Kehitysvammaliiton tutkimustoiminta vietti 40-vuotisjuhlavuottaan.
Hankkeiden ja julkaisujen valossa tutkimustoiminta on kuluneen 40 vuoden aikana ollut erittäin monipuolista.
KEHITYSVAMMALIITON VUOSIKERTOMUS 2018
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Laadukkaat
jäsenpalvelut
KEHITYSVAMMALIITON JÄSENISTÖN
kannalta toimintaympäristön haast e i t a v u o n n a 2 0 1 8 o l i va t l u k u i s a t yh t ä a i k a i s e t l a i nva l m i s t e l u t ,
e p äva r m u u s s o t e - j a m a a k u n t a uudistuksen etenemisestä sekä
palvelujen kilpailutus. Itsemääräämisoikeuteen liittyvä tematiikka
nousi usein esille, ja aiheeseen liittyvälle koulutukselle oli kysyntää.
Toteutimme syksyllä jäsenkyselyn, jossa keskityimme Kehitysvammaliiton nykyisen strategian
arviointiin. Jäsenistö arvosti erityisesti yhteisiä projekteja liiton kanssa
(43 % vastanneista). Teimme myös
jäsenten fokusryhmähaastatteluja,
joissa arvioimme strategiamme toimivuutta ja vaikutuksia. Uudistimme
verkkosivujemme jäsenosiota ja järjestimme ilmaisen jäsenpäivän.
Jäsenille ja muille alan ammattilaisille sekä vammaisten henkilöiden läheisille suunnattu Ketju-lehti
ilmestyi kuusi kertaa. Palautekyselyn mukaan suurin osa lukijoista koki
saavansa uutta tietoa Ketjusta. Vastaajista puolet kertoi muuttaneensa toimintatapojaan työssään tai saaneensa
hyötyä arkeensa Ketjun artikkeleista.
Ketjusta saadut uudet ideat kehittivät vammaisten ihmisten kanssa
tehtävää työtä parantaen kommunikaatiota kehitysvammaisten henkilöiden kanssa ja edistäen vammaisten
henkilöiden kuulemista.

Verneri.net aloitti YK:n vammaissopimuksen opintopiirimateriaalin valmistamisen. Tällä aktivoimme
liiton jäsenistöä ja muita sidosryhmiä levittämään tietoa sopimuksesta
omille kohderyhmilleen. Lisäksi
Verneri.net tuotti uuden “Kehitysvammainen henkilö asiakkaana”
-sivun ja esitteen, jotka on suunnattu
sote-henkilökunnalle.
Saimme yhden uuden varsinaisen
ja yhden yhteisöjäsenen. Kannatusjäsenten kokonaismäärä pysyi suunnilleen samana kuin edellisenä vuonna.
Maakuntauudistuksen ja -vaalien
siirryttyä emme vielä tavoittaneet
kaikkia tulevia maakuntia. Jäsenmaksutulot kasvoivat viisi prosenttia.

Kehitysvammaliitossa oli

90
4
91

varsinaista jäsentä,

yhteisöjäsentä ja

kannatusjäsentä.
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Laadukkaat jäsenpalvelut

“Kehitysvamma-alan vaikuttavuus
tulisi saada enemmän esille,
sillä ei yksin taloudellinen
tuottavuus ole merkitsevää.”

“Toivomme liiton jatkavan
hyvää vaikuttamistyötään.”

PALAUTTEITA FOKUSRYHMÄHAASTATTELUISTA

Kuvakaappaus Selkokieli estää syrjäytymistä -videosta.

Kehittynyt
varainhankinta
UUSI RAHANKERÄYSLAKI VALMISTUI
vuoden 2018 aikana, mutta sen
voimaana stuminen siirtyi vuoden
2019 syksyyn. Uusi laki mahdollistaa vakiintuneille toimijoille pysyvän
keräysluvan tietyin ehdoin. Järjestöjen varainhankinta on ammattimaistumassa, ja samalla kilpailu
lahjoituksista on kiristymässä.
Toteutimme sosiaalisessa mediassa varainhankintakampanjan selkokielestä. Kampanjan rahallinen
tuotto jäi kuitenkin melko vaatimattomaksi. Olimme mukana 17 potilasja sotejärjestön Pieni ele -keräyksessä
presidentinvaalien yhteydessä.

Yritysyhteistyössä teimme uusia
avauksia mm. yritysvastuuverkosto
FIBSin kautta. Uudeksi varainhankinnan muodoksi vuonna 2018 muodostui kumppanuuteen perustuva
yhteistyö, jota kehitimme mm. Nordean ja Kide-säätiön kanssa. Jatkoimme myös raskaudenaikaisen
alkoholinkäytön ehkäisyyn liittyvää viestinnällistä yhteistyötä Alkon
kanssa.
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Kuva: Juho Ylitalo

Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö

peruse dellytykset, työyhteisön toimivuus ja työyhteisön kehittämis
edellytykset ovat selkeästi parempia
verrattuna suomalaiseen vertailuaineistoon. Edellisen kyselyn tuloksiin verrattuna edistyimme kaikilla
t u t k i t u i l l a o s a - a l u e i l l a . Työ t y yt y vä i sy y t e m m e o n ko h e n t u n u t ,
kuormittavuus vähentynyt ja johtaminen kehittynyt. Henkilöstökyselyn tulosten perusteella laadimme
koko taloa koskevan uuden työhyvinvointisuunnitelman vuosille
2019–2021. Valitsimme yhteisiksi
kehittämiskohteiksi sisäisen viestinnän ja yksiköiden välisen yhteistyön.
Jä r j e s t i m m e t o i m i n t av u o d e n
aikana koko henkilökunnalle yhteisiä hyvinvointiin liittyviä tapahtumia ja kokoontumisia ja tuimme

KEHITYSVAMMALIITOSSA OLI VUODEN
2018 lopussa 85 työntekijää, joista
vakituisessa työsuhteessa 63 ja määräaikaisessa työsuhteessa 22 henkilöä.
Perhevapaalla oli kaksi, toimivapaalla
yksi ja opintovapaalla yksi henkilöä.
Toimintamme lähtökohtana on
yhdessä kehittäminen. Työskentelemme yhdessä kehitys- ja puhevammaisten ihmisten, selkokielen
käyttäjien, lähi-ihmisten, erilaisten
organisaatioiden ja viranomaisten
sekä eri alojen ammattilaisten kanssa.
Henkilöstökyselymme mukaan
henkilöstön hyvinvointi, työn
30
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työhyvinvointia mm. Smartumin liikunta- ja kulttuurisaldolla.
Ve r k ko ko u l u t u s t e n k ysy n n ä n
kasvun myötä perehdyimme verkkokurssien järjestämiseen ja kehitimme valmiuksiamme toteuttaa
webinaareja. Lisäksi kehitimme toiminnan arviointiosaamista vuoden pituisella kehittämishankkeella
Kuntoutussäätiön kanssa.
Omistamiimme toimitiloihin liittyvät saneeraustarpeet osoittautuivat
erittäin laajoiksi ja kustannuksiltaan
korkeiksi. Liiton luottamusjohto teki
päätöksen vuokratiloihin siirtymisestä STEAlta haettavan avustuksen
turvin. Tavoitteeksi asetettiin siirtyminen esteettömiin, saavutettaviin,
turvallisiin ja toimiviin vuokratiloihin vuoden 2019 aikana.

Toimintavuoden 2018 toiminnan arviointia
Strateginen
kärkiteema

Tavoite

Tulokset ja vaikutukset

Vaikeimmin
vammaisten
oikeus
osallisuuteen

Puhe- ja kehitysvammaiset
ihmiset kokevat enemmän
osallisuutta ja kokevat
tulevansa paremmin kuulluksi
ja osalliseksi yhteisössään.

Papunetin toiminta hyödyttää laajaa joukkoa, sillä Papunetin
sivustolla käytiin vuonna 2018 yli 2 miljoonaa kertaa. Papunetin
kuvatyökalussa on keskimäärin yli 10 000 kävijää joka kuukausi.

Puhe- ja kehitysvammaisten
henkilöiden läheiset ja
alan ammattilaiset saavat
tarpeellista ja helposti
hyödynnettävää tietoa
kommunikoinnista ja
vuorovaikutuksesta.
Puhe- ja kehitysvammaisten
henkilöiden läheiset ja alan
ammattilaiset pystyvät
valmistamaan ja jakamaan
materiaalia Papunetin
tarjoamilla työkaluilla.

Kommunikoinnin apuvälineistä vastaavista henkilöistä 80 % koki, että
yhteistyöstä Tikoteekin kanssa on merkittävää hyötyä puhevammaisille
asiakkaille. Apuvälineenä ihminen -toimintamallien levittäminen
koulutusten kautta asumispalveluihin ja opetuspuolelle on lisännyt
vaikeasti puhevammaisten ihmisten hyvinvointia, itsetuntoa ja
vuorovaikutus- ja kommunikointitaitoja (ka. 3,3/4, N = 31). Voimauttavan
vuorovaikutuksen ja HYP-mallin koulutuksiin osallistui 400 henkilöä.
Neuvontaa kommunikoinnista ja tietoteknisistä ratkaisuista sai yli 400
henkilöä, ja Tikoteekin avoimissa ovissa vieraili 660 opiskelijaa ja alan
ammattilaista. Tikoteekin tuottamia videoita ladattiin 70 075 kertaa.
Yhteistyökumppanit pitävät Papunetin toimintaa erittäin tärkeänä
ja vaikuttavana, ja toiminta koetaan hyödylliseksi (100 % kyselyn
vastaajista täysin samaa mieltä). Lisäksi yhteistyökumppanien mielestä
Papunetin kanssa tehdystä yhteistyöstä on suoraan hyötyä myös heidän
omien organisaatioidensa kohderyhmille (86 % täysin samaa mieltä).
FASD Suomi -verkostoon liittyi vuoden 2018 aikana 120 uutta jäsentä.
Osallistuimme YK:n vammaissopimuksen rinnakkaisraportointiin
vammaisjärjestöjen ja Ihmisoikeuskeskuksen kanssa
sekä Ihmisoikeusvaltuuskunnan ja Vammaisten
ihmisoikeuskomitean työskentelyyn.
Testaajat arvioivat vaikeimmin kehitysvammaisten
henkilöiden osallistumisen, keskinäisen kontaktoinnin ja
kommunikaation lisääntyneen Kuulolla-materiaalin avulla.
80 % ammattihenkilöstöstä koki menetelmä- ja käsikirjallisuudesta
saadulla lisäosaamisella positiivista vaikutusta oman työn suunnittelussa,
sujumisessa ja työhyvinvoinnissa. 50 % materiaaleja hankkineista
oli jakanut tietoa työpaikalla tai asiakkaiden lähihenkilöille.

Oikeus omaan
kotiin

Tieto kehitysvammaisten
ihmisten asumiseen
liittyvistä toiveista ja
tarpeista sekä uudenlaisista,
monimuotoisista asumisen
ratkaisuista lisääntyy.
Kehitys- ja puhevammaisilla
ihmisillä on koti, jossa
omaa elämää koskevia
päätöksiä voi tehdä itse.
Oman kodin saamiseen
ja siellä asumiseen on
saatavilla tukea.

Avasimme Asumisen tekoja -verkkosivuston yhteistyössä Kehitysvammaalan asumisen neuvottelukunnan ja ympäristöministeriön
kanssa. Julkaisimme siellä uudet asumisen laatukriteerit.
Asunto- ja naapurustoverkoston perustaminen käynnistyi
neljällä paikkakunnalla. Järjestimme seminaarin ARAn kanssa.
Tähän osallistui yli 200 henkilöä eri puolilta Suomea.
Porukoissa-hackathonissa kehitysvammaiset ihmiset läheisineen,
työntekijät ja muut asumisesta kiinnostuneet ihmiset ideoivat yhdessä
uusia tapoja yhdenvertaiseen asumiseen ja osallistumiseen.
Osallistuimme aktiivisesti Ei myytävänä -kansalaisaloitteen
vaikuttamistyöhön, jota on toteutettu laajalla järjestöyhteistyöllä.
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Strateginen
kärkiteema

Tavoite

Tulokset ja vaikutukset

Oikeus
selkokieleen ja
digiosallisuuteen

Selkokieltä tarvitsevat ihmiset
saavat heille ymmärrettävää
tietoa ajankohtaisista
aiheista kasvanutta
tarvetta vastaavasti.

Teimme 8 saavutettavuuden ja helppokäyttöisyyden
arviointia eri tahojen verkkosivuille. Muokkasimme 46 tekstiä
selkokielelle. Teimme 17 selkotekstin arviointia, 37 selkotekstien
selkotunnustarkistusta ja 33 selkovideoiden selkotunnustarkistusta.

Selkokieltä tarvitsevien
ihmisten viestinnälliset
erityistarpeet otetaan
huomioon yhteiskunnassa
viranomaisten ja muiden
tahojen viestinnässä.
Puhevammaiset sekä muut
oppimisessa, ymmärtämisessä
ja kommunikoinnissa tukea
tarvitsevat ihmiset otetaan
huomioon digitaalisia
palveluita koskevassa
lainsäädännössä, säädösten
toimeenpanossa ja julkisten
palveluiden kehittämisessä.
Alan ammattilaisille
on tarjolla selkokielisiä
TVT-oppimateriaaleja.

Selkosanomia ja LL-Bladetia ilmestyi 20 numeroa kummallakin
kielellä painettuna ja verkossa. Selkosanomien kuvin tuettuun
versioon tuotettiin 60–70 kuvin tuettua uutista.
Selkokieltä koskevia mediaosumia oli 65.
Tuotimme uusia selkokirjoja ja lukemisen verkkotehtäviä.
Selkokielisiä oppimateriaaleja ladattiin n. 30 000 kertaa.
Nostimme 19 päättäjätapaamisessa ja eduskunnan esteettömyyspäivässä
esiin selkokielen tärkeyttä ja sen aseman vahvistamista.
Minä luen sinulle -kampanjassa 700 maahanmuuttajaa kohtasi yhteisissä
selkolukutuokioissa 1500 ikäihmistä tai vammaista henkilöä.
Selkokielen toimenpideohjelma selkokielen edistämiseksi
Suomessa vuosina 2019–2022 valmistui. Valmistelimme arviota
selkokielen tarvitsijamäärästä. Julkaisimme selkokielen mittarin.
Kognitiivinen saavutettavuus tai helppokäyttöisyys ja selkokieli
mainittiin saavutettavuusdirektiiviin liittyvässä kansallisessa
lainsäädännössä. Digi arkeen -neuvottelukunta nosti esille
kognitiivisen saavutettavuuden ja selkokielen merkityksen ja näki
ne tärkeinä julkisen hallinnon digitaalisten palveluiden kannalta.
Uudistimme iPad selkokielellä -kirjan sekä tuotimme tieto- ja
viestintätekniikan opetussuunnitelman ja materiaaleja perusopetukseen,
toisen asteen koulutukseen ja vapaaseen sivistystyöhön.

Oikeus
palkkatyöhön
ja muuhun
mielekkääseen
tekemiseen

Alan työntekijöillä on
tietoa ja keinoja tukea
kehitysvammaisten
henkilöiden
työllistymistä sekä ohjata
kehitysvammaisten
henkilöiden työllistymistä
edistäviä vertaisryhmiä.
Työnantajilla on
tietoa ja materiaalia
kehitysvammaisten
henkilöiden työllistämisestä ja
työhönvalmennuksen tuesta.
Yhteistyökunnissa
on käynnistynyt
työllistymisprosesseja ja uusia
työsuhteita on muodostunut.

Vertaiskoulutuksissamme opittiin toimimaan työharjoittelussa
tai palkkatyössä olevan henkilön vertaisvalmentajana.
Vuoden aikana valmistui 20 uutta valmentajaa.
Kehitysvammaisten palkkatyöhön sijoittuminen edistyi hitaasti
vaikuttamisesta ja kehittämistoimista huolimatta. Palkkaa mut -hankkeen
toimintaan osallistuneista kehitysvammaisista henkilöistä 51 sai
vuosien 2017–2018 aikana työsuhteisen työn. Työntekoa harjoittelutai työkokeilujaksoissa kokeili 67 kehitysvammaista henkilöä.
Työllistymistä koskevia mediaosumia oli 48. Työnantajille
tuotettiin video ja suoraa sähköpostiviestintää lähetettiin
Suomen Yrittäjien paikallisyhdistyksille ja EK:n Työ ei
syrji -kampanjaan osallistuneille yrityksille.
Paikka auki II -hankerahoituksen turvin liitto solmi kaksi uutta
kokemusasiantuntijan vuoden kestoista työsuhdetta.
Tavoitteena työ -kampanjassa 18 kehitysvammaista
nuorta sai TET-harjoittelupaikan.
Kehitysvammaisten ihmisten osaaminen ja työvoimapotentiaali oli esillä
Oon upee -kampanjassa, joka näkyi eri puolilla maata kauppakeskuksissa
ja sosiaalisessa mediassa, sekä muotinäytöksessä, jonka toteutimme
yhteistyössä Victoria & Vincent -hääpukumerkin kanssa.
Jatkoimme yhteistyötä Ammattiopisto Liven logistiikka-alan opiskelijoiden kanssa.

32

|

KEHITYSVAMMALIITON VUOSIKERTOMUS 2018

|

Toimintavuoden 2018 toiminnan arviointia

Strateginen
kärkiteema

Tavoite

Tulokset ja vaikutukset

Laadukkaat
jäsenpalvelut

Liiton jäsenmäärä ei vähene.

Saimme yhden uuden varsinaisen ja yhden yhteisöjäsenen.
Kannatusjäsenten kokonaismäärä pysyi ennallaan.

Saamme vähintään viisi
uutta varsinaista, kolme
yhteisöjäsentä sekä
kymmenen kannatusjäsentä.
Jäsenmaksutuotot
kasvavat viisi prosenttia.

Kehittynyt
varainhankinta

Jäsenmaksutulot kasvoivat viisi prosenttia.
Jäsenkyselyn mukaan jäsenistö arvostaa erityisesti yhteisiä
projekteja liiton kanssa (ensimmäinen valinta 43 % vastaajista).
Jäsenten fokusryhmähaastattelut (3) ja jäsenpäivä toteutuivat.

Liitto on kiinnostava
kumppani jäsenistön mielestä.
Jäsenistön osallisuus ja
kuuleminen osana tulevaa
strategiaa toteutuu.

Jäsenille ja muille alan ammattilaisille sekä vammaisten henkilöiden
läheisille suunnattua Ketju-lehteä pidettiin tutkimuksen
mukaan merkittävänä alan uuden tiedon lähteenä.

Asiakkuusajatteluun
perustuva toimintatapa
on omaksuttu.

Asiakastietojärjestelmämme uusiminen ja asiakasajatteluun perustuvan
toimintatavan kehittäminen siirtyivät tulevalle toimintakaudelle.

Yksi uusi varainhankinnan
muoto on kehitetty.

Toteutimme sosiaalisessa mediassa selkokielestä
varainhankintakampanjan, johon teimme kolme videota.
Olimme mukana Pieni ele -keräyksessä presidentinvaalien yhteydessä.

Yritysyhteistyö on laajentunut
ja olemme kumppaneita
vähintään kahden uuden
yrityksen kanssa.

Raskaudenaikaisen alkoholinkäytön ehkäisyyn liittyvä viestinnällinen
yhteistyö Alkon kanssa jatkui. Uusi kumppanuuteen perustuva
varainhankinnan muoto Nordean ja Kide-säätiön kanssa.

Teemme avauksia uusien
toimijoiden kanssa.

Osaava ja
hyvinvoiva
henkilöstö

Henkilöstömme on osaavaa,
haluaa kehittyä ja on
innostunut työstään.
Työtyytyväisyys on
kohentunut ja kuormittavuus
vähentynyt.
Toimitilojen
korjaussuunnitelma
on laadittu.

Henkilöstökyselymme mukaan henkilöstön hyvinvointi, työn
perusedellytykset, työyhteisön toimivuus ja työyhteisön
kehittämisedellytykset ovat selkeästi parempia verrattuna
suomalaiseen vertailuaineistoon. Kyselyn mukaan henkilöstön
osaaminen ja ammattitaito vastaavat työn vaatimuksia.
Tutustuimme kentän toimijoihin liiton oman työelämä TET -mallin kautta.
Toimitilojen korjaussuunnitelman sijaan tehtiin päätös vuokratiloihin
siirtymisestä vuoden 2019 aikana STEAlta haettavan avustuksen turvin.
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Talous
LIITON KAIKKIEN TUOTTOJEN KERTYMÄ OLI VUODEN LOPUSSA 4,9 MILJOONAA EUROA.
Tuotot kasvoivat edellisen vuoden tilanteesta 3 %. Varsinaisen toiminnan tuotot olivat
3,5 miljoonaa euroa. Kasvua edellisen vuoden tilanteeseen oli 5 %. Varsinaisen toiminnan kulut olivat 4,9 miljoonaa euroa ja niiden kasvu oli 1 %. Varainhankinnan tuotto
vaihtelee merkittävästi vuosittain. Tilinpäätösvuodelle kirjattiin 62 057 euroa varainhankinnan tuottoa, kertymä oli 40 % pienempi kuin vuotta aiemmin.
Kuluja tilikauden aikana kertyi 4,9 miljoonaa euroa. Kulujen kasvu oli 1 %. Henkilöstökulujen määrä oli 3,5 miljoonaa euroa. Henkilöstökulut kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna 2 %.
Liiton toimintavuoden tulos oli 16 831,97 euroa ylijäämäinen.

Toiminnan tuotot 2018
Varsinainen toiminta

34
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Järjestötoiminta, Sijoitus-/ rahoitustoiminta, Varainhankinta
STEA Yleisavustus
STEA Kohdennetut avustukset
STEA Projektiavustukset
Muut avustukset
Myyntituotot
Koulutus- ja kurssituotot
Kehittämistoiminnan tuotot
Vuosikertamaksut (lehdet)
Muut tuotot

84 226
1 361 581
1 688 167
510 993
428 400
291 958
271 438
155 651
72 422
67 073

Toiminnan tuotot yhteensä

4 931 910
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1,7 %
27,6 %
34,2 %
10,4 %
8,7 %
5,9 %
5,5 %
3,2 %
1,5 %
1,4 %

Toiminnan kulut 2018
Varsinainen toiminta
Järjestötoiminta, Sijoitus-/ rahoitustoiminta, Varainhankinta
Yleishallinto sekä Taloushallinnon ohjaus- ja tukipalvelut
Kansalaisuusyksikkö
Julkaisu- ja tiedotustoiminta
FASD osaamisverkosto
Oppimateriaalikeskus
Selkokeskus
Tikoteekki
Papunet
STEA Projektiavustukset
Yhteistyöprojektit, Kehittämistoiminta, Lähialue- ja kehitysyhteistyö
Toiminnan kulut yhteensä

58 463
886 994
595 386
182 924
118 338
682 674
490 087
566 294
391 501
511 993
430 424

1,2 %
18,0 %
12,1 %
3,7 %
2,4 %
13,9 %
10,0 %
11,5 %
8,0 %
10,4 %
8,8 %

4 915 078
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Liitteet
Kehitysvammaliiton jäsenet
VARSINAISET JÄSENET
◆◆ Akaan kaupunki
◆◆ Attendo Oy
◆◆ Attendo Mi-Hoiva Oy
◆◆ Aula-työkotien Kannatusyhdistys ry
◆◆ Autismi- ja Aspergerliitto ry
◆◆ Carea – Kymenlaakson sairaanhoito- ja
sosiaalipalvelujen kuntayhtymä
◆◆ Eino Raunion säätiö sr, Pipolakoti
◆◆ Eksote – Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri
◆◆ Erityiskansanopiston Kannatusyhdistys ry
◆◆ Esperi Care Oy
◆◆ Espoon seurakuntayhtymä
◆◆ Essote – Etelä-Savon sosiaali- ja
terveyspalvelujen kuntayhtymä
◆◆ Eteva kuntayhtymä
◆◆ FDUV rf
◆◆ Haapajärven Vanhainkotiyhdistys ry
◆◆ Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö sr
◆◆ Helsingin kaupunki
◆◆ Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry
◆◆ Helsingin lyhytaikaiskoti ja työpaja Lyhty ry
◆◆ Hoitopedagogisen Rudolf Steiner
-koulun kannatusyhdistys ry
◆◆ Hoivakoti Koskela Oy
◆◆ Honkalampi-säätiö sr
◆◆ Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry
◆◆ Jämsän Kristillinen Kansanopistoyhdistys ry
◆◆ Kaarisilta ry
◆◆ Kainuun Hoivataito Oy
◆◆ Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä
◆◆ Karstulan Hyvinvointipalvelusäätiö sr
◆◆ Kehitysvammaisten Palvelusäätiö sr
◆◆ Kehitysvammaisten taiteilijoiden tuki ry
◆◆ Kemin kaupunki
◆◆ Keravan kaupunki
◆◆ Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja
terveyspalvelujen kuntayhtymä Soite
◆◆ Keski-Suomen vammaispalvelusäätiö sr
◆◆ Kirkkopalvelut ry / Seurakuntaopisto
◆◆ Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä
◆◆ Kouvolan kaupunki
◆◆ KTO – kehitysvamma-alan tuki- ja osaamiskeskus,
Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymä
◆◆ Kuopion kaupunki
◆◆ Kuurojen Palvelusäätiö / Palvelukeskus Ainola
◆◆ Kårkulla samkommun
◆◆ Mahdollisuus lapselle ry
◆◆ Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry
◆◆ Martinus-säätiö sr / Epilän toimintakeskus
◆◆ Mehiläinen Oy
◆◆ Mereo, Vanhusten palvelutaloyhdistys ry Aleksi-koti
◆◆ Naantalin Aurinkosäätiö sr
◆◆ Nokian kaupunki
◆◆ Nuorten Ystävät ry
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◆◆ Oulun kaupunki
◆◆ Oy Käännös- ja Tulkkauspalvelu Mokoma Ab
◆◆ Palvelukoti Vantaan Kerttuli Oy
◆◆ Palveluyhdistys Kaseva ry
◆◆ Perhehoitoliitto ry
◆◆ Pihlajalinna, Erityisasumispalvelut Oy
◆◆ Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
◆◆ Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
◆◆ Puustellin Tuki ry
◆◆ Raudaskylän Kristillinen Opisto ry
◆◆ Rauman kaupunki
◆◆ Ravimäkiyhdistys ry
◆◆ Rinnekoti-Säätiö sr
◆◆ Ristola-Säätiö sr
◆◆ Rovaniemen kaupunki
◆◆ Ryhmäkoti Lumikki Oy
◆◆ Rääkkylän suojakotiyhdistys ry
◆◆ Salon kaupunki
◆◆ Satakielen laulu ry
◆◆ Satakunnan sairaanhoitopiirin
kuntayhtymä, sosiaalipalvelut
◆◆ Savon Vammaisasuntosäätiö sr
◆◆ Seinäjoen kaupunki
◆◆ SerenusKodit Oy
◆◆ Siun sote – Pohjois-Karjalan sosiaali- ja
terveyspalvelujen kuntayhtymä
◆◆ Suomen INCL-yhdistys ry
◆◆ Suomen Invalidilasten ja -nuorten Kivalakodit ry
◆◆ Suomen kehitysvammalääkärit ry – Finlands
Läkare för Utvecklingsstörda rf
◆◆ Sylvia-koti yhdistys ry
◆◆ Tampereen evankelis-luterilainen
seurakuntayhtymä, Diakoniakeskus
◆◆ Tampereen Kaupunkilähetys ry
◆◆ Tapolan Kyläyhteisö ry
◆◆ Toivo ja Rauha ry
◆◆ Tuki- ja osaamiskeskus Eskoo, Eskoon
sosiaalipalvelujen kuntayhtymä
◆◆ TulkkausILONA Oy
◆◆ Turun kaupunki
◆◆ Vaalijalan kuntayhtymä
◆◆ Vaasan kaupunki
◆◆ Vantaan kaupunki
◆◆ Vuoksenlaakson Ensi- ja turvakoti ry
◆◆ Yrjö ja Hanna -säätiö sr

YHTEISÖJÄSENET
◆◆ Apua Arkeen ry
◆◆ Kangasalan kunta, kehitysvammapalvelut
◆◆ Kommunikointikeskus Arki Oy
◆◆ Kurikan Värttinä ry
◆◆ Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä

Liittovaltuusto

Liittohallitus

PUHEENJOHTAJA

PUHEENJOHTAJA

◆◆ Kunnallisneuvos Sakari Nuutinen
(Lääninrovasti Teppo Ritari)

◆◆ Toimitusjohtaja Pekka Kettunen

VARAPUHEENJOHTAJAT

◆◆ Kuntayhtymän johtaja Seija Aaltonen

VARAPUHEENJOHTAJA
◆◆ Raimo Huusari
(Toiminnanjohtaja Jari Porraslampi)
◆◆ Vammaispalvelujen johtaja Riitta Hakoma
(Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja Marja Kosonen)

MUUT JÄSENET
◆◆ Toiminnanjohtaja Jukka Pirttinen
(Asiamies Markku Väätäinen)
◆◆ Kunnallisneuvos Pertti Sankilampi
(Tulosalueenjohtaja Päivi Lauri)
◆◆ Erkki Mononen
(Sosiaalijohtaja Jari Nevanto)
◆◆ Toimitusjohtaja Annikki Niiranen
(Kunnallisneuvos Jukka Nyberg)
◆◆ Toimitusjohtaja Matti Kuvaja
(Kuntayhtymän johtaja Jouni Nummi)
◆◆ Vammaistyön johtaja Katja Raita
(20.11.2018 alkaen puhe- ja läsnäolo-oikeus)
◆◆ 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 Päivi Norvapalo
(Toiminnanjohtaja Tarja Parviainen)
◆◆ Erityisasiantuntija Jouko Hämäläinen
(Kuntoutusasiantuntija Raija Rantalainen)
◆◆ Vastuualuepäällikkö Anna-Liisa Kainulainen
(Perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen)
◆◆ Sopimustoimitsija Veikko Lehtonen
(Erityisasiantuntija Marjo Katajisto)
◆◆ Hallintojohtaja Lea Nevalainen
(Toimitusjohtaja Marja-Leena Saarinen)

JÄSENET
◆◆ Helinä Hulkkonen
◆◆ Kuntayhtymän johtaja Ilkka Jokinen
◆◆ Markku Niemelä
◆◆ Kehitysjohtaja Mikko Oranen
◆◆ Sosiaalipalvelujen johtaja Anu Salonen
◆◆ Erityisluokanopettaja Heli Tomminen
◆◆ Hallituksen puheenjohtaja Merja Uusitalo

VARAJÄSENET
◆◆ Erkki Paara
◆◆ Työnohjaaja Pertti Ahokas
◆◆ Toimialuejohtaja Tuulikki Parikka
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Pois marginaalista!
Hyvä elämä kuuluu kaikille. Toimimme
yhdenvertaisuuden ja osallisuuden
puolesta yhdessä jäsentemme ja
kumppaneidemme kanssa.
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

