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Verkkokurssi Osaajan 
startti – Perustietoa 
kehitysvammaisuudesta
S I S Ä LT Ö :  Oletko uusi alalla tai 

kaipaatko osaamisen päivitystä? Ilmoit-

taudu kurssille ja aloita saman tien! 

Etene omassa tahdissa! Hyötyisikö 

työyhteisösi tietojen päivittämisestä? 

Verkkokurssin avulla työyhteisössä 

käynnistyy yhteinen pohdinta ja kes-

kustelu sekä toimintatapojen tarkastelu. 

Yksittäiset henkilöt voivat ilmoittautua 

ja päästä mukaan verkkokurssille jous-

tavasti. Ryhmille sovitaan erikseen 

sopiva aloituspäivä. Kysyttävää? Lähetä 

kysymys suoraan kurssin ohjaajalle: 

outi.raunetvuo@kvl.fi

Työhönvalmentajien 
verkostopäivät
AIKA JA PAIKKA: 2.–3.9.2020 

Kehitysvammaliitto, Espoo 

tai etäkoulutus

S I S Ä LTÖ :  Verkostopäivät tarjoaa 

kattavaa perustietoutta ja pohdintaa 

työhönvalmentajan osaamisen tuesta 

ja kehittämisestä lainsäädännön, pal-

veluntuottajan ja tutkimuksen sekä 

vaikuttamisen näkökulmista. Toteutus 

yhteistyössä Vates-säätiön kanssa.

Tuen henkilökohtaistaminen
AIKA JA PAIKKA: 15.–16.9.2020 

Kehitysvammaliitto, Espoo

tai etäkoulutus

SISÄLTÖ: Koulutuksessa perehdytään 

THINA – Kehittämisen ja arvioinnin 

työvälineen käyttöön. Tavoitteena on 

tuen laadun kehittäminen palveluissa, 

vammaisen henkilön identiteetin 

tukeminen ja YK:n vammaissopi-

muksen oikeuksien toteuttaminen.

Kehitysvammaisten 
seksuaalioikeudet ja 
niiden toteutuminen
AIKA JA PAIKKA: 17.9.2020 

Kehitysvammaliitto, Espoo

tai etäkoulutus

SISÄLTÖ:  Kehitysvammaisten seksu-

aalioikeuksien toteutuminen asettaa 

usein haasteita arjessa. Näitä ja muita 

aiheeseen liittyviä kysymyksiä käsit-

televä koulutus.

Kirjoita selkokieltä!
AIKA JA PAIKKA: 

22.9.2020 etäkoulutus

SISÄLTÖ:  Mikä tekee tekstistä help-

polukuisen? Miten kirjoitat hyvää 

selkokieltä? Koulutuksessa perehdy-

tään selkokielen kirjoitusprosessiin 

ja -ohjeisiin sekä tehdään kirjoitus-

harjoituksia. Koulutuksesta on kaksi 

samansisältöistä vaihtoehtoa: syys-

kuussa ja marraskuussa.

Voimauttavan vuorovaikutuksen 
perusteet -webinaari
AIKA: 23.9.2020 klo 10–16

SISÄLTÖ: Voimauttava vuorovaikutus 

on toimintatapa, joka tukee vaikeasti 

kehitysvammaisen ja/tai autistisen 

ihmisen vuorovaikutusta ja parantaa 

hänen elämänlaatuaan. Koulutuk-

sessa käsitellään mm. kommunikoinnin 

perustaa, voimauttavan vuorovaiku-

tuksen periaatteita ja toimintatavan 

toteuttamista arjessa.

HYP-käynnistäjäkoulutus 
-webinaari
AIKA: 24.9.2020 klo 12–15

SISÄLTÖ:  Koulutus on tarkoitettu 

vaikeasti puhevammaisten ihmisten 

yhteisöille,  jotka haluavat ottaa 

HYP-mallin käyttöön yhteisössään. 

Koulutuksessa käydään läpi HYP-

mallin tausta-ajatusta, materiaaleja, 

jakson suunnittelemista ja toteutta-

mista yhteisössä.

IMO-passi – Itsemääräämisen 
vahvistamisen hyvät käytännöt
AIKA JA PAIKKA:

 � 1. jakso: 24.–25.9.2020 

Kehitysvammaliitto, Espoo 

tai etäkoulutus

 � 2. jakso: 25.–26.11.2020 

Kehitysvammaliitto, Espoo 

tai etäkoulutus

SISÄLTÖ:  IMO-passin suorittaneet 

henkilöt voivat toimia organisaa-

tiossaan itsemääräämisoikeuden 

vahvistamiseen ja rajoittamistoi-

menpiteiden vähentämiseen liitty-

vissä kysymyksissä perehdyttäjinä ja 

osaamisen jalkauttajina.
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Tuettu päätöksenteko  
ja päätösten tukeminen
AIKA JA PAIKKA: 29.9.2020 

Kehitysvammaliitto, Espoo

tai etäkoulutus

SISÄLTÖ:  Uudistuvassa lainsäädän-

nössä luodaan Suomeen tuetun päätök-

senteon järjestelmää. Mihin kaikkeen 

uudistus vaikuttaa? Miten käytännössä 

tuen saaminen voidaan organisoida? 

Miten myös vaikeimmin vammaisten 

ääni kuuluu?

Kehitysvammaisuus  
ja ravitsemuksen 
erityispiirteitä
AIKA JA PAIKKA: 5.10.2020 

Kehitysvammaliitto, Espoo

tai etäkoulutus

SISÄLTÖ:  Koulutuksen tavoitteena 

on lisätä valmiuksia havainnoida 

kehitysvammaisten ravitsemustilaan 

vaikuttavia tekijöitä.

Suunnittele  
selkojulkaisu
AIKA JA PAIKKA: 

8.10.2020 etäkoulutus

SISÄLTÖ:  Millainen kuvitus tukee 

t e k s t i n  y m m ä r t ä m i s t ä ?  M i t k ä 

g ra a f i s e t  ra t k a i s u t  h e l p o t t av a t 

l u ke m i s t a ?  P u o l e n  p ä i v ä n  ko u -

lutuksessa käsitel lään selkokie-

lisen julkaisun taittoa ja kuvitusta 

käytännön esimerkkien avulla. 

TOIMI®-webinaarit
AIKA JA PAIKKA: 

13.10.2020 ja 17.11.2020

Adobe Connect- tai Teams-webinaari

SISÄLTÖ:  Toimintakyvyn kuvaami-

seen kehitetyn lomakkeiston esittely 

ja täyttöön liittyvät vinkit ja ohjeet.

Itsemääräämis- 
oikeuden tukeminen – 
Lähityöntekijän näkökulma
AIKA JA PAIKKA: 14.–15.10.2020 

Kehitysvammaliitto, Espoo

tai etäkoulutus

S I S Ä LTÖ :  Kaksipäiväisessä koulu-

tuksessa perehdytään siihen, miten 

ja millaisin välinein lähityöntekijä 

selviytyy itsemääräämisoikeuden 

tukemisesta niin, että vammaisten 

ihmisten ihmisoikeuksien toteutu-

minen toimii työn arvopohjana sekä 

toiminnassaan osaa soveltaa käytän-

töön työtä ohjaavaa lainsäädäntöä.

Vaikeimmin vammaisten 
itsemääräämisoikeus
AIKA JA PAIKKA: 21.10.2020 

Kehitysvammaliitto, Espoo

tai etäkoulutus

S I S Ä LTÖ :  Mistä tiedän, mitä vai-

keavammainen haluaa? Miten ja 

millaisin välinein tukea vaikeimmin 

vammaisten itsemääräämisoikeuden 

toteutumista? 

Epilepsia ja kehitysvammaisuus
AIKA JA PAIKKA: 26.10.2020 

Kehitysvammaliitto, Espoo

tai etäkoulutus

SISÄLTÖ:  Perustietoa epilepsiasta ja 

kehitysvammaisuudesta sekä siihen liit-

tyvistä arjen haasteista ja ratkaisuista.

Sisäisten valmentajien 
neuvottelupäivä
AIKA JA PAIKKA: 27.10.2020 

Kehitysvammaliitto, Espoo

tai etäkoulutus

SISÄLTÖ:  Koulutus on kohdennettu 

sisäisten valmentajien koulutuksen 

käyneille henkilöille. Päivä fasilitoidaan.

Saavutettavuus ja 
ymmärrettävyys verkko-
sivuilla – Koulutus 
sisällöntuottajille
AIKA JA PAIKKA: 

28.10.2020 etäkoulutus

SISÄLTÖ: Mitä sisällöntuottajan täytyy 

tietää ja ymmärtää saavutettavuu-

desta? Miten tehdään saavutettavia, 

helppokäyttöisiä ja selkokielisiä verk-

kosisältöjä? Koulutus tarjoaa tietoa 

lainsäädännöstä, saavutettavuuden 

WCAG-kriteeristöstä sekä verkko-

sivustojen helppokäyttöisyydestä, 

ymmärrettävyydestä ja selkokielestä. 
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Mielenterveystyö 
kehitysvamma-alalla
AIKA JA PAIKKA: 4.–5.11.2020 

Kehitysvammaliitto, Espoo 

tai etäkoulutus

SISÄLTÖ: Kehitysvammaisten mielen-

terveyden tukemiseen sekä mielen-

terveyshäiriöiden tunnusmerkkien 

havainnoimiseen keskittyvä kaksipäi-

väinen koulutus.

Tukiasumisen verkostopäivät
AIKA JA PAIKKA: 10.–11.11.2020 

Kehitysvammaliitto, Espoo

tai etäkoulutus

SISÄLTÖ:  Verkostopäivillä aiheena 

on tukiasumisen työntekijöiden 

yhteistyön kehittäminen sosiaali- ja 

terveys toimen kanssa.

Kirjoita selkokieltä!
AIKA JA PAIKKA: 

12.11.2019 etäkoulutus

SISÄLTÖ:  Mikä tekee tekstistä help-

polukuisen? Miten kirjoitat hyvää 

selkokieltä? Koulutuksessa perehdy-

tään selkokielen kirjoitusprosessiin 

ja -ohjeisiin sekä tehdään kirjoitus-

harjoituksia. Koulutuksesta on kaksi 

samansisältöistä vaihtoehtoa: syys-

kuussa ja marraskuussa.

Tukiviittomia työtoiminnan 
arkeen -webinaari
AIKA: 17.11.2020 klo 9–14

SISÄLTÖ:  Koulutus on tarkoitettu 

työtoiminnassa työskentelevil le. 

Koulutuksessa harjoitellaan työtoi-

minnan arjessa tarvittavia viittomia. 

Koulutukseen osall istuminen ei 

edellytä aikaisempaa viittomien 

osaamista. Koulutuksessa jaetaan 

kuvallinen materiaali opeteltavista 

viittomista.

Saattohoito
AIKA JA PAIKKA: 18.11.2020 

Kehitysvammaliitto, Espoo

tai etäkoulutus

S I S Ä LTÖ :  Kehitysvammaisella on 

oikeus hyvään kuolemaan ja sitä 

edeltävään saattohoitoon omassa 

kodissaan. Koulutuksessa perehdy-

tään saattohoidon periaatteisiin ja 

käytännön toteutukseen. 

Voimauttavan 
vuorovaikutuksen  
perusteet
AIKA JA PAIKKA: 19.11.2020 

klo 10–16 Kehitysvammaliitto, Espoo

S I S Ä LTÖ :  Voimauttava vuorovai-

kutus on toimintatapa, joka tukee 

vaikeasti kehitysvammaisen ja/tai 

autistisen ihmisen vuorovaikutusta 

ja parantaa hänen elämänlaatuaan. 

Koulutuksessa käsitellään mm. kom-

munikoinnin perustaa, voimaut tavan 

vuorovaikutuksen periaatteita ja toi-

mintatavan toteuttamista arjessa. 

K o u l u t u s  t o t e u t e t a a n  l ä h i ko u -

l u t u k s e n a  t a i  v a i h t o e h t o i s e s t i 

verkkokoulutuksena, mikäli korona-

epidemiatilanne sitä edellyttää.

Puhu selkokieltä!
AIKA JA PAIKKA: 25.11.2020 

Kehitysvammaliitto, Espoo

S I S Ä LTÖ :  Miten selkeytät ja yksin-

kertaistat omaa puhettasi? Miten 

ymmärrysvaikeuksia voidaan käsitellä? 

Koulutuksessa tutustutaan selkokielisen 

puheen ja vuorovaikutuksen ohjeisiin. 

Koulutus soveltuu kaikille, jotka 

kohtaavat omassa työssään selkokieltä 

tarvitsevia henkilöitä ja jotka tahtovat 

kehittää vuorovaikutustaitojaan.

Päihde- ja pelikasvatusta 
selkokielellä
AIKA JA PAIKKA: 26.11.2020 

Kehitysvammaliitto, Espoo

tai etäkoulutus

SISÄLTÖ: Koulutuksessa perehdytään 

siihen, miten päihde- ja pelikysymykset 

liittyvät kehitysvamma-alan työnteki-

jöiden sekä kehitysvammaisten nuorten 

ja aikuisten arkeen. Tutkitaan, miten 

tukea ja opastaa kehitysvammaisia 

omaa hyvinvointia lisääviin valintoihin.

Selkokielen tekstityöpaja
AIKA JA PAIKKA: 

10.12.2020 etäkoulutus

SISÄLTÖ:  Innostava iltapäivä selko-

kielen ja  selkotekstien parissa! 

Työpajassa tehdään paljon kirjoitus-

harjoituksia sekä syvennetään selko-

kirjoittamisen taitoa ja selkokielen 

osaamista. Ennen työpajaa on hyvä 

tutustua selkokielen periaatteisiin tai 

käydä Kirjoita selkokieltä! -koulutus.

5



Muista myös erikseen 
tilattavat koulutukset 
ja konsultaatiot!
Kaikkia koulutuksiamme voi myös 

tilata räätälöityinä konsultaatio- 

ja koulutuspalveluina omalle työ-

y h t e i s ö l l e  t a i  m u u l l e  r y h m ä l l e . 

Suunnittelemme koulutusten ja kon-

sultaatioiden sisällön aina yhteis-

työssä tilaajan kanssa. Näin voimme 

olla varmoja siitä, että koulutus- ja 

konsultaatiopalvelumme vastaavat 

osallistujien tarpeita.



U U T TA

LÄHES KAIKKIIN KOULUTUKSIIMME  

VOI OSALLISTUA ETÄYHTEYDELLÄ!

Lisätietoa & ilmoittautuminen:
www.kehitysvammaliitto.fi/kalenteri

KYSY LISÄÄ: KOULUTUS@KVL.FI

T
A

IT
T

O
: 

P
A

N
U

 K
O

S
K

I 
| 

V
A

L
O

K
U

V
A

: 
IS

T
O

C
K

KEHITYSVAMMALIITTO, LINNOITUSTIE 2 B  

02600 ESPOO (LEPPÄVAARA)

https://www.kehitysvammaliitto.fi/koulutus/koulutuskalenteri/ 
https://www.kehitysvammaliitto.fi/koulutus/koulutuskalenteri/ 
mailto:koulutus%40kvl.fi?subject=



