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Toiminnanjohtajan katsaus
Vuoden 2003 kevät jätti jäljen politiikan historiaan. Lyhyen hetken ajan Suomella oli naispresidentti ja naispääministeri. Sittemmin Matti Vanhasen hallitus aloitti toimikautensa haastavassa tilanteessa. Maailmantilanne sisälsi
monia epävarmuuksia ja uhkia. Voimakkaasti Suomeenkin heijastuva kansainvälinen talouskehitys antoi odottaa myönteisiä merkkejä. Työllisyyskehitys Suomen suurimpana sisäisenä ongelmana ei muuttunut toivottuun suuntaan.
Vammaisasiat pääsivät myös hallitusohjelmaan, jossa sitouduttiin vammaispalvelulain ja kehitysvammalain yhteensovittamiseen. Kuluneena vuonna
vietettiin Euroopan vammaisten vuotta, mikä lisäsi tiedotusvälineiden kiinnostusta vammaisaiheita kohtaan. Liiton liittokokous vahvisti syyskuussa liiton toimintapoliittisen ohjelman neljälle seuraavalle vuodelle. Ohjelman nimi
”Kohti kaikkien yhteiskuntaa” kuvaa keskeisiä tavoitteita. Samalla ohjelmassa vahvistettiin liiton arvoiksi ihmisarvon kunnioitus, asiantuntemus, luotettavuus, vuorovaikutuksellisuus ja saavutettavuus.
Palvelujen kehittämisessä keskeistä on ollut asumispalveluiden laatu. Sosiaali- ja terveysministeriö ja Suomen Kuntaliitto julkaisivat vammaisten asumispalveluiden laatusuositukset. Niiden soveltuvuutta kehitysvammaisten asumiseen arvioidaan ja kehitetään loppuvuodesta alkaneessa sosiaali- ja terveysministeriön rahoittamassa yhteisprojektissa Kehitysvammaisten Tukiliiton ja
FDUV:n kanssa.
Voimavarat vaikuttaviksi -projekti päättyi vuoden lopussa. Projektin tehtävänä oli Alli-laatuverkoston perustaminen ja ylläpito, laadun arviointivälineiden kehittäminen sekä asumispalvelujen tuotteistaminen ja kustannusten
analysointi. Asumispalvelujen laadun arviointi- ja kehittämismallin luominen onnistui erinomaisesti. Vuoden lopussa Alli-verkostoon kuului 44 jäsentä ja toimintamalli vakiinnutettiin osaksi Kehitysvammaliiton toimintaa.
Sosiaali- ja terveysministeriön toimeksiannosta toteutettu pitkäaikaissairaiden ja vammaisten lasten ja nuorten ja heidän perheidensä palvelunohjauskokeilu valmistui. Mukana oli kolmetoista kokeilukumppania ja kokeilussa
vahvistui, että palvelunohjaus edellyttää hyvin suunniteltua käytäntöä, eri
organisaatioiden ja hallintokuntien välistä yhteistyötä sekä keskinäisiä selkeitä pelisääntöjä.
Tiedotusmateriaalista tuotettiin entistä suurempi osa Internetiin. Tietoa odottajille -projektissa tuotettiin aineistoa suurelle yleisölle. Tieto osoittautui tarpeelliseksi; sivusto sai paljon kävijöitä ja hanke oli runsaasti julkisuudessa.
Sivuston tarkoituksena on myös herättää keskustelua vammaisten oikeudesta
syntyä ja elää tasavertaisina muiden joukossa sekä saada ihmiset pohtimaan
omaa suhtautumistaan vammaisuuteen. Selkokielisen materiaalintuotannon
kysyntä oli suurta. EU:n laajenemiseen liittyvää materiaalia tuotettiin ulkoministeriön tuella.
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Vuonna 2002 käynnistyneessä Yhdessä kasvamaan – kaikille avoin koulu ja
lähiyhteisö -projektissa jatkettiin kehittämistyötä neljässä kunnassa. Vuoden
aikana kuntien ja koulujen paikallista kehittämistyötä tuettiin mm. ohjauskäynneillä, koulutustilaisuuksilla sekä inkluusio-ohjelman mukaisella kehittämiskumppani-koulutuksella. Projektiin liittyvä tutkimus tarkastelee inkluusiota valtakunnallisesti, kunta- ja koulutasolla sekä lapsen ja hänen perheensä elämässä. Koulutasolla inkluusiota tutkitaan kolmella ulottuvuudella: inklusiiviset kulttuurit, toimintaperiaatteet ja käytännöt.
Papunet-sivuston Internetiin luonut projekti päättyi, mutta sivuston kehittäminen ja ylläpito jatkuu vakiintuneen rahoituksen turvin. Puhevammaisuutta ja selkokieltä käsittelevän sivuston tavoitteena on selkeä ja esteetön tiedonvälitys. Vuoden aikana uudistettiin yleis-, selko- ja bliss-sivujen sisällöntuotannon työkalut sivuston laajenemisen ja käytettävyysarvioinnin tulosten
perusteella. Sivuston käytettävyyttä parannettiin avaamalla koko sivuston
käsittävä sivustokartta ja hakutoiminto.
Liitto hankki syyskuussa lisää toimitilaa toimitalon kolmannesta kerroksesta.
Tilat tulevat remontin jälkeen keväällä 2004 suureen tarpeeseen ja mahdollistavat kahdesta vuokratilasta luopumisen. Yhtenäinen tilakokonaisuus tuo
kustannussäästöjä ja parantaa toiminnallisuutta ja viihtyvyyttä.
Liiton henkilöstöhallintoon panostettiin kuluneena vuonna. Henkilöstöhallinnon tiedonkeruun prosesseja yhtenäistettiin ja liiton ensimmäinen henkilöstökertomus valmistui. Keväällä toteutettiin henkilöstökysely, jonka tulokset olivat myönteiset. Marraskuussa osallistuttiin Kauppalehti Option sponsoroimaan Suomen parhaat työpaikat -kilpailuun, jonka tuloksena oli julkisyhteisöjen kolmas sija.
Lähialue- ja kehitysyhteistyötä jatkettiin Sambiassa, Mosambikissa ja Pietarissa. Liiton talous tasapainottui kahden alijäämäisen tilikauden jälkeen. Tietotekniset uudistukset valmistuivat ja jatkossa investointitarpeet ovat aikaisempaa vähäisemmät. Kehitysvammaliiton tulevaisuuden näkymät ovat verrattain myönteiset. Henkilöstön monipuolinen osaaminen, liiton jäsenten
aktiivinen panos sekä entistä tiiviimpi yhteistyö muiden kehitysvamma-alan
järjestöjen kanssa vahvistavat toimintaedellytyksiä.

Kehitysvammaliitto sijoittui
sarjassaan kolmanneksi
Suomen parhaat työpaikat tutkimuksessa.

Veli-Pekka Sinervuo

5

Tämä on Kehitysvammaliitto

Kohti kaikkien yhteiskuntaa
Kehitysvammaliitto on valtakunnallinen asiantuntijajärjestö, jonka tarkoituksena on edistää kehitysvammaisten ja muiden oppimisessa, ymmärtämisessä ja kommunikoinnissa tukea tarvitsevien ihmisten hyvää elämää. Hyvän
elämän edellytyksiä ovat mm. henkilökohtaisten tarpeiden mukainen tuki ja
palvelut sekä tasa-arvoiset mahdollisuudet osallistua yhteiskunnan toimintaan.
Näitä tavoitteita kohti Kehitysvammaliitossa pyritään monin eri tavoin:
Liiton viestintä nostaa julkisuuteen kehitysvammaisuutta ja kehitysvammaisten ihmisten elämää koskevia asioita tavoitteenaan vaikuttaa ihmisten asenteisiin ja päätöksentekoon. Viestintäyksikössä tehdään Ketju-lehteä, huolehditaan liiton Internet-sivuista sekä ylläpidetään ja tuotetaan uutta sisältöä
kehitysvamma-alan Internet-palveluun Verneriin. Tietoa odottajille -projekti on osa viestintäyksikön toimintaa.
Tutkimusyksikkö Kotu tuottaa tutkittua tietoa kehitysvammaisten ihmisten
elämästä ja palveluista sekä edistää alan tutkimusta ja saadun tiedon hyödyntämistä käytännössä. Kotun ylläpitämä Kehitysvammaliiton kirjasto on Suomen laajin kehitysvamma-alan kirjasto. Asumispalvelujen laatua kehittävä
Alli-verkosto, FAS-tutkimusprojekti, Yhdessä kasvamaan -projektin tutkimukset sekä palveluorganisaatioiden arviointi- ja kehittämishankkeet ovat osa
Kotun toimintaa.
Koulutusyksikkö suunnittelee ja toteuttaa kehitysvamma-alan täydennyskoulutusta. Koulutuksen tavoitteena on tuoda alan kentälle uusia ajatuksia ja hyviä
käytäntöjä, jotka osaltaan parantavat vammaisten ihmisten palveluja ja sitä
myöten elämänlaatua. Kehitysvammaisten työllistymistä tukeva Opinnoista
työelämään -projekti on osa koulutusyksikön toimintaa.
Oppimateriaalikeskus Opike tuottaa materiaaleja erilaisten oppijoiden opetukseen ja kuntoutukseen. Erityisryhmien tietotekniikkaopetusta kehittävä
Tikas-projekti ja Stepping Stones -projekti ovat Opikkeen toimintaa.
Tietotekniikka- ja kommunikaatiokeskus Tikoteekki edistää puhevammaisten ihmisten mahdollisuuksia kommunikointiin ja yhteiskunnalliseen osallistumiseen. Papunet-projekti, joka on tuottanut Internetiin sivuston puhevammaisuudesta ja kommunikoinnista, on osa Tikoteekin toimintaa samoin kuin
INCL-työ ja ITSE-projekti.
Selkokeskus julkaisee Selkouutisia ja LL-Bladetia, tuottaa selkokielisiä Internet-sivuja Papunetiin sekä edistää laajemminkin yhteiskunnassa tiedon saavutettavuutta ja selkeää tiedonvälitystä myös niille ihmisille, joilla on vaikeuksia lukemisessa tai ymmärtämisessä.
Talous- ja hallintoyksikkö johtaa liiton toimintaa valtuuston ja hallituksen
päättämien toimintalinjojen mukaisesti sekä huolehtii taloudesta, henkilöstöhallinnosta, liiton järjestötyöstä ja yhteistoiminnasta kotimaisten ja ulkomaisten sidosryhmien kanssa sekä Yhdessä kasvamaan – kaikille avoin koulu
ja lähiyhteisö -projektin hallinnoinnista.
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Liiton toimisto
Liitolla on omat toimitilat Helsingissä, Malmilla osoitteessa Viljatie 4 A, 00700
Helsinki. Oppimateriaalikeskus ja Tikoteekki toimivat omissa tiloissaan ja
Selkokeskus ja Papunet vuokratiloissa saman rakennuksen C- ja B-portaissa.
Liitto vuokrasi erilliset tilat Yhdessä kasvamaan -projektille.
Lisätietoa: www.kehitysvammaliitto.fi

Kuva: Kimmo Räisänen
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Viestintä

Ulkoinen tiedotus
Kehitysvammaliiton ulkoisen tiedotuksen tarkoituksena on vaikuttaa asenteisiin ja päätöksentekoon siten, että edistetään kehitysvammaisten ja muiden oppimisessa, ymmärtämisessä ja kommunikoinnissa tukea tarvitsevien ihmisten hyvää elämää. Kehitysvammaliiton tiedotus välittää Kehitysvammaliiton tuottamaa uutta tietoa ja asiantuntemusta niin suurelle yleisölle kuin
päättäjillekin.
Vuosi 2003 oli Euroopan vammaisten vuosi, mikä lisäsi jonkin verran median
kiinnostusta vammaisuutta kohtaan. Mediaseurannan mukaan Kehitysvammaliitosta ja liiton esiin nostamista asioista julkaistiin vuoden aikana noin
440 juttua eri tiedotusvälineissä. Vuoden aikana herätettiin keskustelua raskaudenaikaisista sikiötutkimuksista, seulonnoista ja vammaisen oikeudesta
syntyä. Tutkimustieto, jonka mukaan kehitysvammaiset ihmiset tuntevat itsensä onnellisemmiksi kuin väestö keskimäärin, herätti huomiota vuoden lopussa. Muita tiedotusvälineissä käsiteltyjä aiheita olivat mm. kehitysvammaisten ihmisten työllistyminen avoimille työmarkkinoille, mistä Kehitysvammaliitto tarjosi tuoretta tilastollista tietoa, selkokielisen Internetin tarve, kehitysvammaisten asumispalvelujen laatuun liittyvät kysymykset sekä koulun
kehittäminen kohti inkluusiota, kaikkien tasavertaista osallistumista. Kehitysvammaliiton liittokokous otti kantaa kehitysvammalain ja vammaispalvelulain yhteensovittamiseen esittäen mm., että uudistus ei saa heikentää kehitysvammaisten palveluja. Juhlavuoden kunniaksi vuonna 2002 tuotettu valokuvanäyttely Lähes täydellinen jatkoi kierrostaan taidemuseoissa eri puolilla
Suomea, ja sen innoittamana julkaistiin tänäkin vuonna kymmeniä juttuja
kehitysvammaisista ja kehitysvammaisten ihmisten kohtaamisesta. Kehitysvammaliitto ja mainostoimisto Skandaali saivat valokuvanäyttelystä ja sen
kampanjoinnista kunniamaininnan vuoden 2003 Yhteiskuntaviestintäkilpailussa.

Liiton 50-vuotisjuhlavuodeksi
tuotettu Lähes täydellinen valokuvanäyttely kiersi vielä vuonna
2003 taidemuseoissa eri puolilla
Suomea. Kaikkiaan näyttely kävi
kymmenellä paikkakunnalla ja sen
näki arviolta parikymmentätuhatta
katsojaa.
Kuva: Pekka Elomaa ja Lyhty ry:n
työryhmä
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Ketju ja Frontiers
Ketju-lehti on kehitysvamma-alan aikakauslehti, joka on suunnattu kehitysvammaisten
kanssa työskenteleville, kehitysvammaisten
omaisille ja muille alasta kiinnostuneille.
Ketju kertoo kehitysvammaisten ja muiden
oppimisessa, ymmärtämisessä ja kommunikoinnissa tukea tarvitsevien ihmisten elämästä tämän päivän Suomessa.
Ketju-lehti ilmestyi kuusi kertaa. Lehdissä
käsiteltiin mm. elämäntarinoiden merkitystä, vammaisten lasten perheiden elämää,
asumispalvelujen laatua, kehitysvammaisten
kulttuuritoimintaa, harrastuksia ja vapaaaikaa, koulua ja opiskelua sekä ihmisoikeuksia ja oikeutta syntyä vammaisena.
Syksyllä toteutetun lukijatutkimuksen mukaan lukijat ovat Ketjuun varsin tyytyväisiä. Lehden vahvuuksina pidetään ennen
kaikkea sen monipuolisuutta, elämänläheisyyttä ja ajankohtaisuutta. Lehden sisällölle
annettujen kouluarvosanojen keskiarvo on
8,2 ja ulkoasun 8,5. Ketju-lehti luetaan tarkkaan ja sitä arkistoidaan aktiivisesti myöhempää käyttöä varten. Valtaosa lukijoista
kertoi löytävänsä lehdestä riittävästi omaa
kohderyhmäänsä kiinnostavia artikkeleita.
Ketju koetaan hyödylliseksi eritoten omaan
työhön ja ammattitaidon kehittämiseen liittyvissä asioissa, kehitysvammaisten oikeuksien ja palveluiden kehityksen seuraamisessa, alaa koskevien muutosten seuraamisessa
sekä kehitysvammaisuutta koskevan uusimman tiedon etsimisessä.
Hyvästä palautteesta huolimatta Ketjun levikin nostaminen on ollut vaikeaa ja levikki on pysynyt ennallaan noin 3000 kappaleen tuntumassa. Myös ilmoitushankinta on
jatkuvasti kovan työn takana.
Englanninkielinen Frontiers-lehti ilmestyi
kerran. Sen aiheita olivat mm. asumispalveluiden laadun kehittäminen Suomessa,
harrastukset ja työ. Lehdessä esiteltiin myös
ensimmäistä selkokielistä Muumi-kirjaa sekä
liiton projektia Pietarissa.

9

Viestintä

Tietoa odottajille
Verneristä
Koko kehitysvamma-alaa palveleva Verneri-sivusto (www.verneri.net) uudistui täydellisesti niin tekniikaltaan kuin sisällölliseltä rakenteeltaan. Yleiskieliselle puolelle valmistui laaja tietopaketti raskaana oleville naisille ja perheille. Tietoa odottajille -osioon koottiin tutkimukseen, käytäntöön ja kokemukseen perustuvaa tietoa, jota odottavat perheet ja perhettä suunnittelevat
parit tarvitsevat vammaisuudesta. Tietoa annetaan mm. raskauden aikana tehtävistä seulonnoista ja muista tutkimuksista sekä elämäntapojen vaikutuksesta raskauteen. Tiedon lisäksi sivuilla tarjotaan vertaistukea ja mahdollisuus
kontakteihin vastaavassa tilanteessa olevien perheiden kanssa. Palvelua markkinoitiin mm. neuvoloiden ja tiedotusvälineiden kautta.
Vernerin kävijämäärät kasvoivat vuoden aikana merkittävästi. Loppuvuodesta kävijöitä oli yleiskielisellä puolella enimmillään lähes 7000 kuukaudessa.
Keskustelu- ja neuvontapalstat vilkastuivat erityisesti. Palstoilla on käyty mm.
eettistä keskustelua seulonnoista, abortista ja vammaisen oikeudesta syntyä.
Asiantuntijoiden apua tarjoava neuvontapalsta on ahkerassa käytössä.
Tietoa odottajille -projekti toteutettiin yhteistyössä Kehitysvammaisten Tukiliiton ja Väestöliiton kanssa. Verneri-sivuston kehittämiseen osallistuu myös
erityishuoltopiirejä ja alan säätiöitä (liite 10.).
www.verneri.net

Internetiin Verneri-sivulle
tuotettiin tietoa lasta odottaville
perheille.Tieto tuli tarpeeseen,
sillä kävijämäärät nousivat lähes
7000:een kuukaudessa.
Kuva: Kimmo Räisänen
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Selkokielinen
tiedonvälitys
Kehitysvammaliitto palvelee myös ihmisiä, joilla on vaikeuksia ymmärtää kirjoitettua tekstiä tai puhetta. Heille Kehitysvammaliitto tuottaa tietoa muilla
kommunikoinnin menetelmillä sekä edistää näiden menetelmien käyttöä myös
muualla yhteiskunnassa.
Selkokeskus julkaisee Selkouutisia ja LL-Bladetia, toimittaa selkokielisiä Internet-sivuja, edistää selkokirjallisuutta, tuottaa selkokieleen liittyviä koulutus- ja julkaisupalveluja sekä toimii yhteistyö- ja tiedotuskanavana.
Selkouutiset ja saman lehden ruotsinkielinen versio LL-Bladet ilmestyivät 26
kertaa vuodessa. Painettujen lehtien levikki pysyi samana eli yhteensä noin
5 000 vuosikertana, ja tämän lisäksi verkkolehdillä oli numeroa kohden useita satoja lukijoita. LL-Bladetin julkaisijana toimi Kehitysvammaliiton ohella
Förbundet De Utvecklingsstördas Väl rf. Lehdissä käsiteltiin kotimaan ja ulkomaiden uutistapahtumien lisäksi urheilua, viihdettä, kulttuuria sekä erilaisia arkipäivän elämään liittyviä aiheita.
Vuoden 2003 aikana Selkokeskukselta tilattiin 15 selkomukautusta, joista osa oli hyvin laajoja. Useimmiten tuotettiin aineistoja Internetiin. Ulkoministeriön tuella toteutettiin Euroopan
unioniin ja sen laajenemiseen liittynyt tiedotuskampanja. Laaja
tiedotushanke oli myös yhdessä laivayhtiöiden kanssa toteutettu
laivamatkailuun liittyvä esitekampanja.

Selkokirjat kiinnostivat yleisöä
Helsingin kirjamessuilla.
Kuva: Markku Ojala

Selkokirjallisuutta edistettiin toimimalla tiiviissä yhteistyössä opetusministeriön työryhmän kanssa. Kirjoista julkaistiin uusi esite
ja vuoden aikana jatkettiin selkokirjojen keskitettyä välitystoimintaa. Välitystoiminnan kautta myytiin vuoden aikana 1 285
selkokirjaa. Vuoden lopulla valmisteltiin muutosta, jossa opetusministeriö siirtää selkokirjojen valtiontuen myöntämisen Selkokeskukselle.
Selkokeskus järjesti yhteistyössä eri tahojen kanssa Helsingin
kirjamessuilla asiantuntijaseminaarin lukutaidosta ja syrjäytymisestä. Vuoden aikana valmisteltiin myös kulttuuriin ja kulttuurin saavutettavuuteen liittyviä hankkeita. Selkokeskus edisti
selkokieleen liittyvää yhteistyötä niin kotimaassa, Pohjoismaissa kuin
Euroopassakin. Selkokeskuksen asiantuntija osallistui Venäjällä jatkuneeseen
tiedotus- ja selkoprojektiin.
Selkokeskuksen tukena toimi Selkokeskuksen neuvottelukunta, johon toimintavuonna nimesi edustajansa 35 tahoa (liite 7.).

Lukuisia selkokirjoja kirjoittanut
Kehitysvammaliiton suunnittelija
Ari Sainio sai opetusministeriön
Selkokielityöryhmän myöntämän
Seesam-palkinnon ansioistaan.
Kuva: Hanna Hyväri

Selkokieli Internetissä
Selkokeskus toimitti Papunetin www-selkosivuille (www.papunet.net/selko)
tietoa kymmenistä eri aiheista, selkokirjoista ja -esitteistä sekä Selkouutisten
verkkolehden. Yhteistyössä FDUV:n kanssa ylläpidettiin myös ruotsinkielisiä
selkosivuja. Sivujen kävijämäärät kasvoivat vuoden aikana niin, että syksyllä
kävijöitä oli jo yli 4 000 kuukaudessa. Papunetin selkosivujen ohella päivitettiin myös Selkokeskuksen yleiskielisiä sivuja, joilta löytyy mm. tietoa selkokielen teoriasta.
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Vernerin selkokielisellä puolella (www.verneri.net/selko) painopisteenä Euroopan vammaisten vuonna olivat ihmisoikeudet. Kehitysvammaisia ihmisiä
pyydettiin kirjoittamaan elämästään tämän päivän Suomessa: syrjinnästä, tasaarvosta, oikeudesta syntyä. Kirjoituksia tuli noin 200. Selkokieliseen muotoon toimitetuissa teksteissä puhutaan oikeudesta elämään, oikeudesta tasaarvoon, työhön ja ihmissuhteisiin. Kirjoittajat kertovat omia näkemyksiään
mm. sikiöseulonnoista ja ihmisoikeuksista sekä kokemuksiaan syrjinnästä. Kehitysvammaisten omien kirjoitusten lisäksi sivuille tuotettiin selkokielellä tietoa ihmisoikeuksista, syrjinnästä ja omien oikeuksien puolustamisesta. Lisäksi
tehtiin Ihmisoikeus-visa, peli, jossa pelaaja testaa tietojaan ihmisoikeuksista
ja niitä sivuavista aiheista. Tarkoituksena on lisätä kehitysvammaisten tietoa
omista oikeuksistaan ja tukea heitä puolustautumaan syrjintää vastaan. Selkopuolelle avattiin myös oma keskusteluryhmä, jonka rakentamisessa kiinnitettiin erityistä huomiota helppokäyttöisyyteen.
Myös Vernerin selkokielisen puolen kävijämäärät ovat olleet jatkuvassa kasvussa. Loppuvuodesta kävijöitä oli kuukausittain noin 1500.

Elämä, Nyt! pdf-kirjan kuvitusta
Kuvitus: Marja-Liisa Laitala

Papunet: esteetöntä
tiedonvälitystä
Papunet on sivusto puhevammaisuudesta ja selkokielestä. Sivuston tavoitteena on selkeä ja esteetön tiedonvälitys.
Vuoden keskeisimpiä toimintoja olivat projektin arvioinnit, sivuston vuorovaikutteisten osioiden kehittäminen ja toteuttaminen sekä olemassa olevien
sivujen päivittäminen, sisällöntuotannon työkalujen kehittäminen ja
www.verneri.net-sivuston teknisen alustan toteuttaminen.
Vuoden aikana uudistettiin yleis-, selko- ja bliss-sivujen sisällöntuotannon
työkalut sivuston laajenemisen ja käytettävyysarvioinnin tulosten perusteella. Lisäksi sivuston tekstiversio uudistettiin. Sivuston käytettävyyttä parannettiin avaamalla koko sivustoa käsittävä sivustokartta ja hakutoiminto.
Vuorovaikutteisia osioita kehitettiin avaamalla sivustoon uudet Pähkinä-pelisivut. Pähkinä-osioon koottiin kuntoutukseen, opetukseen ja vapaa-aikaan
soveltuvia pelejä, tarinoita, tehtäviä ja harjoituksia. Pähkinä-osion materiaalit toimivat yhdellä tai kahdella painikkeella, joten osion avaaminen laajensi
Papunetin käytettävyyttä, ja sivusto palvelee myös vaikeimmin vammaisia
ihmisiä. Vuoden aikana avattiin ensimmäiset suljetut ja avoimet keskustelupalstat, mm. AAC-alan keskusteluryhmä sekä INCL-perheiden ja alueellisten Tikoteekkien suljetut keskusteluryhmät.
Projektin prosessin arviointi toteutettiin yhteistyössä EvaluePraxisin kanssa.
Sivuston käytettävyyden arvioinnit toteutettiin yhteistyössä Adage Oy:n ja
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Viestintä

Papunet järjesti piirustuskilpailun,
jonka parhaista töistä koottu
näyttely oli esillä mm. Sillallaseminaarissa. Vasemmalla
Topi Leinosen työ.
Helsingin ja Rovaniemen yliopistojen kanssa, ja ne jatkuvat vuonna 2004.
Vuoden aikana käynnistyi EU:n rahoittaman WWAAC-projektin vammaisystävällisen käyttöliittymän testaus ja arviointi.
Kävijöiden mielipiteitä ja kehittämistarpeita kerättiin erillisellä kävijäkyselyllä loka-marraskuussa 2003. Papunetissa kävijöiden määrä on kasvanut projektin aikana tasaisesti. Käytetyimmät sivut ovat yleis-, selko- ja kuvasivut.
Päivittäisiä kävijöitä Papunetin sivuilla on arkipäivinä noin 400-500. Kuukaudessa koko sivulla vierailee noin 10 000 kävijää. Sivuston käyttöastetta
voidaan mitata myös sivunlatauspyyntöjen määrällä. Tämä tarkoittaa käytännössä kävijän sivuston sisällä avaamia sivuja. Joulukuussa 2003 kävijät tekivät Papunetin sisällä 81463 sivunlatausta eli keskimäärin kahdeksan sivunlatausta kävijää kohti.
Projektista vastasi Kehitysvammaliitto yhteistyössä Aivohalvaus- ja dysfasialiiton, Autismi- ja Aspergerliiton, Förbundet De Utvecklingsstördas Väl rf:n,
Kehitysvammaisten Tukiliiton ja Suomen CP-Liiton kanssa.
www.papunet.net

Muu tiedotus

Yllä Sari Nybergin ja
Mika Harmokiven
työt, jotka menestyivät
Papunetin
piirustuskilpailussa.

Liiton omia Internet-sivuja ylläpidettiin ja päivitettiin aktiivisesti. Liiton sivuilla vieraili kuukausittain 2500-4300 kävijää.
Vuoden alussa Kehitysvammaliitossa otettiin käyttöön sisäisen tiedotuksen
välineeksi intranet, jonka kehittämisvastuu oli viestintäyksiköllä yhdessä tietohallinnon kanssa.
Jäsentiedotusta toteutettiin pääasiassa sähköpostitse joka toinen kuukausi lähetettävällä jäsentiedotteella. Liitto osallistui lukuisille messuille ja muihin
tapahtumiin, joissa esiteltiin liiton toimintaa, tuotteita ja palveluja.
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Tikoteekin palvelut
vammaisille
Tietotekniikka- ja kommunikaatiokeskus Tikoteekki toimii puhetta tukevan
ja korvaavan kommunikoinnin (AAC) sekä vammaisille soveltuvan tietotekniikan tietotaitokeskuksena. Keskus edistää puhevammaisten henkilöiden
kommunikointia sekä mahdollistaa vammaisille henkilöille tietokoneen esteettömän käytön. Helsingin ja alueellisten Tikoteekkien verkosto kattaa koko
maan.
Helsingin Tikoteekki toteutti vuoden aikana 31 kommunikoinnin arviointia.
Arviointijaksojen pituus oli noin kahdeksan kuukautta. Kommunikoinnin
arviointiin osallistuneilta kerättiin pitkäaikaisseurantaa varten palautteet ennen prosessin käynnistymistä, arvioinnin lopussa sekä puoli vuotta arvioinnin
jälkeen. Arvioinnit toteutettiin pääosin asiakkaan toimintaympäristössä moniammatillisen tiimin (puheterapeutti, toimintaterapeutti ja tarvittaessa tietotekniikkavastaava) yhteistyönä. Osassa arvioinneista hyödynnettiin videointia.
Tietokoneen käytön arviointiin osallistui 11 asiakasta. Lisäksi toteutettiin
kolme asiakaskonsultointia. Helsingin Tikoteekki konsultoi lisäksi kymmenessä asiakasarvioinnissa alueellisia Tikoteekkeja. Tikoteekin asiakastyöstä 30
prosenttia on suoraa asiakastoimintaa ja 60 prosenttia välillistä. Välillisestä
työstä puolet koostuu asiakasmateriaalien (kommunikointikansiot, puhelaitteiden pinnat, kommunikointiohjelmien rakentaminen) työstämisestä. Ohjatusti tietokoneohjelmiin tutustui vuoden aikana 37 asiakasta ja heidän lähihenkilöitään.
Yhteistyötä jatkettiin HUS Lasten ja nuorten sairaalan Tietoteekin ja Näkövammaisten keskusliiton lasten kuntoutusyksikön kanssa. Vuoden aikana heräteltiin keskustelua AAC-kentällä järjestämällä alan toimijoiden kanssa yhteistyöseminaari, jonka pohjalta päätettiin mm. antaa yhteislausunto puhevammaisten tulkkipalvelutyöntekijöiden koulutuksen kehittämiseksi.
Helsingin Tikoteekki oli tiivisti mukana kehittämässä puhevammaisten tulkkipalveluja. Vuoden aikana julkaistiin raportti ”Puhevammaisten tulkkipalvelut Uudellamaalla” ja toteutettiin kaksi tiedotusseminaaria yhteistyössä Suomen CP-Liiton, Autismi- ja Aspergerliiton sekä Aivohalvaus- ja dysfasialiiton kanssa. Lisäksi Tikoteekki oli aktiivisesti mukana kehittämässä kuuden
puhevamma-alan järjestön yhteishanketta palvelujen järjestämiseksi Uudenmaan alueella ja valtakunnallisesti. Tikoteekki toimi myös puhevammaisten
tulkkipalveluja kehittävässä Uudenmaan Veturi-työryhmässä, asiantuntijana
valtakunnallisessa Veturi-työryhmässä ja Uudenmaan tulkkipalveluja koordinoivassa hankintapiirissä. Tikoteekki käynnisti uudelleen toukokuussa maanlaajuisen AAC-vastuupuheterapeuttien verkoston.
Kehitysvammaliiton Tikoteekki ja Uudenmaan erityishuoltopiirin kuntayhtymä toteuttivat vuosina 2002 - 2003 kommunikoinnin kehittämiseen liittyvän yhteistyöprojektin, Kommunikaatioprojektin. Tavoitteena oli lisätä asuntolahenkilökunnan tietotaitoa kommunikoinnin alueella, jolloin luodaan edellytykset vastavuoroista kommunikointia tukevalle yhteisölle ja kulttuurille.
Lisäksi luotiin kuntayhtymään asuntolahenkilökunnan osaamisverkosto, joka
tukee asiakastyössään kehitysvammaisten ihmisten tasa-arvoista vuorovaikutusta ja saa valmiuksia välittää vuorovaikutukseen ja kommunikaatioon liit-
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tyvää tietoa myös erityishuoltopiirin muille yksiköille. Projektissa kehitettiin uusi yhteisöpohjainen asiakaskonsultointimalli, jonka tuotteistamista jatketaan
vuonna 2004.
Tikoteekin toteuttaman ja sosiaali- ja terveysministeriön rahoittaman Uudenmaan ITSE-hankkeen tarkoituksena oli edistää ikäihmisten ja vammaisten henkilöiden itsenäistä suoriutumista lisäämällä sosiaali- ja
terveydenhuollon henkilöstön osaamista kommunikointiin liittyvistä uuden teknologian hyvistä ratkaisuista. Projektissa järjestettyihin koulutuksiin osallistui 711 henkilöä.

Alueelliset Tikoteekit arvioitiin
Tikoteekki-toiminnan arviointi toteutettiin alkuvuodesta alueellisten Tikoteekkien henkilökunnalle ja esimiehille sekä ryhmähaastatteluna Helsingin Tikoteekille. Tavoitteena oli selvittää palvelujen toteutumista alueellisissa Tikoteekeissa, yksiköiden sitoutumista
palvelujen tuottamiseen ja kehittämiseen sekä Helsingin Tikoteekin roolia aluekeskusten tukena. Evaluointiraportin mukaan aluekeskusten toimintaresurssit olivat keskimäärin korkeintaan tyydyttävät. Tikoteekkien henkilökunta oli hyvin sitoutunutta, mutta johdolta toivottiin suurempaa
kiinnostusta toiminnan kehittämiseen ja sisältöihin.
Helsingin Tikoteekin tuki- ja palveluvalikoimaa arvostettiin. Helsingin Tikoteekilta odotetaan jatkossa tukea mm. koulutusten, työn sisältöjen ja erilaisten yhteistoimintojen muodossa. Keskeiseksi kehittämisalueeksi nousivat asiakasseurannan, tuotteistamisen, tiedottamisen ja verkoston koordinointi.

Tikoteekki järjesti lokakuussa
viidennen Sillalla-seminaarin,
johon osallistui yli 220
puhevammaisuuden ja
kommunikoinnin asiantuntijaa.
Kuva: Petri Puromies

Alueellinen ATK-projekti käynnistyi helmikuussa 2003. Projektin tavoitteena on tukea alueellisia Tikoteekkeja palkkaamalla niihin pitkäaikaistyöttömiä, tietotekniikan alalla toimineita henkilöitä. Projektiaikana heistä koulutetaan teknisiä avustajia. Toukokuun alussa tehtiin sopimukset työvoimatoimistojen ja työsopimukset projektiin valittujen henkilöiden kanssa. Projektihenkilöt aloittivat työnsä alueellisissa Tikoteekeissa Tampereella, Kuopiossa,
Seinäjoella ja Turussa. Projektiryhmälle järjestettiin koulutusta AAC-teknologian apuvälineistä ja erityisohjelmista.
Joensuun yksikköön ei toiveista huolimatta hakeutunut puheterapeuttia.
Joensuun asiakkaita ohjattiin Kuopion Tikoteekkiin.
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Alli-verkostossa
voimavarat vaikuttaviksi
Voimavarat vaikuttaviksi -projekti päättyi vuoden lopussa. Projektin tehtävänä oli Alli-laatuverkoston perustaminen ja ylläpito, laadun arviointivälineiden kehittäminen sekä asumispalvelujen tuotteistaminen ja kustannusten
analysointi. Asumispalvelujen laadun arviointi- ja kehittämismallin luominen onnistui erinomaisesti. Alli-verkoston toimintamalli vakiinnutettiin osaksi
Kehitysvammaliiton toimintaa.
Alli-verkosto tukee systemaattista asumispalvelujen parantamista kunnissa ja
asumispalveluyhteisöissä. Toimintamallin uutuus ja poikkeuksellisuus ilmenee kehitysvammaisten ja omaisten osallistumisessa laatutiimeihin, kaksivuotisissa ohjatuissa laatukierroksissa sekä verkostorakenteessa.
Vuoden 2003 lopussa verkostossa toimi 44 jäsentä, joista kuntia oli 11 ja asumispalveluyhteisöjä 33. Lisäksi verkosto tuotti oman intranet-palvelun, AlliNetin, jonka käyttöoikeudet oli vuoden loppuun mennessä hankkinut 194
käyttäjää.

Kuudennessa kehitysvammatutkimuksen konferenssissa, joka
oli samalla myös toinen Allikonferenssi, jaettiin ensimmäisen
kerran Vuoden Alli -palkinto.
Palkinto on tunnustus yhteisölle
tai henkilölle, joka on merkittävällä
tavalla edistänyt kehitysvammaisten asumisen laatua.
Tunnustuspalkinnon sai
Kehäkukka-koti Vantaalta. Siellä
asuu mm. Anni Kirjavainen.

Alli-verkoston toiminnassa
kehitysvammaiset asukkaat ja
heidän omaisensa otetaan
mukaan laatutiimeihin, jotka
kehittävät asumispalvelujen laatua
kaksivuotisella laatukierroksella.
Kuvat: Kimmo Räisänen
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Verkosto jakoi ensimmäisen Vuoden Alli -tunnustuspalkinnon vantaalaiselle
Kehäkukka-koti ry:lle. Tunnuspalkinto jaetaan vastaisuudessa vuosittain henkilölle tai yhteisölle, joka on edistänyt kehitysvammaisten asumisen laatua
Suomessa.
Asumispalvelujen kustannuslaskennan kehittämistä jatkettiin Lapin yliopiston kanssa. Mukana oli kolme pilottiyksikköä: Halikon kunnan asumisyksikkö, Limingan kunnan asumisyksikkö ja yksityinen Ystäväntien palvelukoti
Limingasta.

Palvelujen kehittäminen

Palveluorganisaatioiden
arviointi ja kehittäminen
Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin laatuhankkeen tavoitteena on luoda
edellytykset ja toimintakäytännöt alueen erityishuollon palvelujen jatkuvalle
parantamiselle. Laadun arvioinnin ja kehittämisen kehikkona käytetään eurooppalaista laatupalkintokriteeristöä (EFQM). Kehitysvammaliitto konsultoi syksystä 2003 alkaen kriteeristön käytössä sekä auttaa suorituskykymittareiden laadinnassa ja palvelujen tuotteistamisessa.
Vuoden 2002 syksyllä käynnistetty palvelurakenneselvitys Laukaan kunnassa
valmistui maaliskuussa. Arvioinnin tarkoituksena oli auttaa kuntaa paikantamaan kehittämiskohteet ja kehittämään palveluja edelleen. Arviointi toteutettiin mukaellen Suomen Laatupalkintokilpailussa noudatettavan EFQMkriteeristön arviointialueita. Selvityksen tulokset julkaistiin Kotu-raporttejasarjassa.
Vaalijalan kuntayhtymän toimeksiannosta käynnistettiin Savon vammaisten
ihmisten asumispalvelujen laatukartoituksen suunnittelu. Kartoitus liittyy sosiaali- ja terveysministeriön ja Kuntaliiton antaman vammaisten ihmisten
asumispalvelujen laatusuosituksen pohjalta tehtävään kehittämistyöhön. Syksyllä 2003 valmisteltiin suunnitelma kartoituksen toteuttamiseksi sekä kyselylomake asumispalveluyksiköille.
Syksyllä käynnistettiin yhteistyössä Kehitysvammaisten Tukiliiton ja FDUV:n
kanssa sosiaali- ja terveysministeriön rahoittama hanke, jossa testataan valtakunnallisten asumispalvelujen laatusuositusten käyttökelpoisuutta kehitysvammaisten asumispalvelujen arvioinnissa.
Väitöskirjatyönä tehtävää tutkimusta kuntien toimintaympäristön vaikutuksesta kehitysvammapalvelujen muotoutumiseen jatkettiin. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää kuntien toimintaympäristössä olevien eri tekijöiden vaikutuksia kehitysvammapalvelujen rakenteeseen ja tuotantoon vuosien 1994
ja 2000 välisenä aikana.

Palveluohjauksen
edistäminen
Sosiaali- ja terveysministeriön toimeksiannosta toteutettiin Vammaisten ja
pitkäaikaissairaiden lasten ja nuorten palveluohjauskokeilu. Projekti tuotti
teoksen ”Lapsi, perhe ja palvelunohjaus”, jonka sosiaali- ja terveysministeriö
julkaisi. Projektin tuloksia esiteltiin syksyllä järjestetyssä seminaarissa.
EKA-projektin kokemuksiin perustuva Erja Pietiläisen ja Heikki Seppälän kirja
”Palveluohjaus asiakastyössä ja organisaatiossa” ilmestyi syksyllä. Se on tarpeellinen, käytännönläheinen työkalu palveluohjauksen kehittämiseen ja toteuttamiseen.
Palveluohjauksen kehittäminen jatkuu, erityisesti koska palveluohjaus on
hyväksytty yhdeksi kehittämiskohteeksi valtakunnalliseen sosiaalialan kehittämishankkeeseen.

17

Palvelujen kehittäminen

Kunta ja koulu kaikille
Vuonna 2002 käynnistyneessä Yhdessä kasvamaan – kaikille avoin koulu ja
lähiyhteisö -projektissa jatkettiin kehittämistyötä, jonka tavoitteena on edistää inkluusiota eli parantaa kaikkien lasten mahdollisuuksia osallistua tasavertaisina jäseninä lähiyhteisönsä ja -koulunsa toimintaan. Kunnan ja koulun
toimintaan vaikuttavan projektin painopisteenä ovat 6-12-vuotiaiden lasten
palvelut. Projektin yhteistyökunnat ovat Alahärmä, Pyhtää, Jyväskylän maalaiskunta ja Utajärvi.
Projektin tavoitteena on tutkia, kokeilla ja kehittää yhdessä kuntien kanssa
erilaisia yhteistyömalleja ja käytäntöjä, joilla inkluusiota voidaan edistää.
Kehittämistyöskentely tapahtuu kunnan eri hallintokuntien, kolmannen sektorin, palvelun tuottajien, perheiden ja kunnasta valitun perusopetusta antavan koulun yhteistyönä. Vuoden 2003 aikana kehittämistyössä oli mukana
kunnista ja kouluista noin 120 henkilöä.
Vuosi 2003 painottui kehittämistyön käynnistämiseen paikallisesti neljässä
kunnassa ja koulussa: kehittämissuunnitelmien laatimiseen, kehittämisryhmien
organisointiin ja tavoitteiden työstämiseen sekä projektin järjestämiin ohjaustapaamisiin. Neljässä yhteistyökoulussa alkoi kansainvälisessä käytössä olevan inkluusio-ohjelman kokeilu ja ohjelma suomennettiin.
Vuoden aikana kuntien ja koulujen paikallista kehittämistyötä tuettiin monipuolisesti. Kuntiin ja kouluihin tehtiin useita ohjauskäyntejä, järjestettiin 12
kaikille avointa koulutustilaisuutta, käynnistettiin inkluusio-ohjelman mukainen kehittämiskumppani-koulutus sekä aloitettiin kunnan ja koulun tutkimustoiminta. Tutkimus tarkastelee inkluusiota valtakunnallisesti, kunta- ja
koulutasolla sekä lapsen ja hänen perheensä elämässä. Koulutasolla inkluusiota tutkitaan kolmella ulottuvuudella: inklusiiviset kulttuurit, toimintaperiaatteet ja käytännöt.
Annu Lammi Alahärmästä
osallistuu muiden mukana
keikauskakun tekoon
kotitaloustunnilla.
Kuva: Seppo Ekola

Vuoden 2003 aikana kuntatutkimuksessa perehdyttiin koko Suomea koskeviin perusopetuksen yleisopetuksen ja erityisopetuksen tilastoihin sekä kuntatietoihin. Keskeisin tulos oli, että koulutuspolitiikasta vastaavat instituutiot ovat toteuttaneet inkluusiota ”pienten askelten” politiikkana. Peruskoulun
inklusiiviset projektit tulevat maaperään, jossa 9-vuotinen erityisopetus ja osaaikainen erityisopetus ovat kriisiytyneet.
Koulututkimusosuudessa selvitetään kansainvälisen inkluusio-ohjelman käyttökelpoisuutta kehittämistyön välineenä neljässä suomalaisessa koulussa. Vuonna 2003 kunnat valitsivat projektikoulut, joiden kanssa aloitettiin inkluusioohjelmaan perehdytys ja sen käyttöönotto. Haastattelujen ja kyselyjen avulla
kartoitettiin koko kouluyhteisön aikuisten ja lasten sekä heidän perheidensä
näkemyksiä koulun nykyisestä toiminnasta.
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Koulutus- ja
kehittämistoiminta
Koulutus- ja kehittämistoiminta liittyy tiiviisti kehitysvammapalvelujen ajankohtaisiin kysymyksiin. Osanottajamäärät ja tarjouspyynnöt kuvastavat selvästi alueella tehtävää kehittämistyötä ja asiakastarpeita. Aina tätä kehitystä
ei ole pystytty arvioimaan etukäteen, vaan se saadaan selville vasta vastauksena suunniteltujen koulutusten osallistujamäärissä. Kuntien taloudellinen tilanne kuvastuu myös osanottajamäärissä.
Työ, työtoiminta ja päivätoiminta ovat selkeästi kehittämisen kohteena koko
maassa. Vuoden alussa järjestetyt seminaarit, työvalmentajien neuvottelupäivät sekä räätälöidyt hankkeet ovat keränneet runsaasti osanottajia. Kehittämistyö on hyvin monipuolista liittyen toisaalta kehitysvammaisten työllistymiseen tai muutoin ulospäin suuntautuvaan toimintaan, toisaalta taas virikkeellisen toiminnan järjestämiseen niille, jotka joka tapauksessa tulevat tarvitsemaan toimintakeskusten palveluja.
Jo useita vuosia ovat ikääntymiseen ja mielenterveyteen liittyvät koulutukset
olleet suosittuja sekä valtakunnallisina koulutuksina että tilauskoulutuksina.
Nämä alueet näyttävät edelleen olevan ajankohtaisia heijastaen toisaalta yleistä
kehitystä yhteiskunnassa, toisaalta normaalipalvelujen vähäistä palvelujentarjontaa kehitysvammaisille ihmisille.
Viime vuosina on järjestetty neuvottelupäiviä eräille ammattiryhmille. Perhepäivähoitajat, työvalmentajat sekä sosiaali- ja terveysalan vammaistyön
opettajat ovat kokeneet omat päivänsä tärkeiksi verkottumisen ja kokemusten vaihdon vuoksi. Koulussa, päiväkodeissa tai kodeissa toimiville avustajille
järjestettiin oma koulutus ensimmäisen kerran. Se osoittautui tarpeelliseksi
tämän laajenevan työntekijäryhmän osaamisen kehittämisessä.
Vuoden 2003 aikana koulutusyksikkö järjesti 20 valtakunnallista koulutustilaisuutta, joihin osallistui 497 henkilöä ja yhteensä muodostui 812 koulutuspäivää.
Vuorovaikutukseen ja kommunikaatioon liittyviä koulutuksia on järjestetty
yhdessä Tikoteekin kanssa. Jo vuosia ohjelmassa olleet kurssit eivät enää osoittautuneetkaan tarpeellisiksi ja vuotta 2004 varten tämän alueen kurssitarjonta suunniteltiin uudelleen. Kommunikaatio vaikeavammaisten kanssa on edelleen kerännyt suuret määrät osanottajia.
Yhteistyössä Opikkeen ja materiaalien tuottajien ja kehittäjien kanssa on
järjestetty edelleen kursseja sekä vanhoista että uusista materiaaleista. Lukemaan oppiminen on jo muutaman vuoden ollut kiinnostava aihe. PREP-materiaali, Pikku-Portaat ja Päiväkotiportaat ovat laajassa käytössä ympäri maata ja niitä koskevaa koulutusta on jatkuvasti sekä valtakunnallisessa ohjelmassa että tilauskoulutuksena. Selkokoulutusten kysyntä on jatkuvaa ja ohjelmia kehitetään jatkuvasti. Papunetin ja Vernerin antamia mahdollisuuksia
on esitelty useissa tilaisuuksissa.
Kehitysvammaliiton perinteinen opintomatka suuntautui Irlantiin. Pääosa
ohjelmasta oli saaren länsirannikolla Galwayn ympäristössä. Irlannissa yksityiset järjestöt tuottavat 85 prosenttia kaikista kehitysvammapalveluista, joten oli luonnollista tutustua juuri järjestöjen toimintaan.
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Työtoiminta on kehittämiskohteena kunnissa. Työhön sekä
työ- ja päivätoimintaan liittyvät
koulutukset ovat suosittuja.
Meri Kuronen teki työharjoittelua kaupassa.

Paikallisia ja alueellisia tilaisuuksia ja hankkeita toteutettiin yhteensä noin
40 toimeksiantajalle. Niihin osallistui noin 2200 henkilöä ja niistä muodostui
yli 3500 koulutus- ja kehittämispäivää. Suosituimmat aiheet olivat mielenterveys, ikääntyminen ja dementia, psykososiaalinen toimintakyky ja sen arviointi sekä työ- ja päivätoimintojen kehittäminen. Asiakkaina ovat olleet kuntayhtymät, kunnat, oppilaitokset ja muut koulutusorganisaatiot.

Kuva: Kimmo Räisänen
Toimintakyky ja toimintakyvyn arvioinnin mittarit ovat kiinnostaneet sekä
palvelujen kehittäjiä että yksilöllisten suunnitelmien tekijöitä.
Kotun järjestämä toinen Alli-konferenssi, joka oli samalla kuudes kehitysvammatutkimuksen konferenssi, kokosi 270 tutkijaa, työntekijää, kehitysvammaista ja omaista Mediakeskus Lumeeseen Helsinkiin. Taideteollisen korkeakoulun Future Home -instituutin kanssa yhteistyössä järjestetty konferenssi
tarjosi monipuolisen katsauksen ja tuoretta tutkimustietoa kehitysvammaisten asumisesta ja palvelujen laadusta.
Lokakuussa Tikoteekki toteutti viidennen Sillalla - På Bron -seminaarin. Seminaariin osallistui yli 220 alan asiantuntijaa ja myös puhevammaisia henkilöitä eri puolilta Suomea. Seminaari on vakiinnuttanut paikkansa puhetta
tukevan ja korvaavan kommunikoinnin sekä tietotekniikan kentällä.
Syksyllä järjestettiin myös valtakunnallinen Kangastusta vai konkretiaa? -seminaari, jossa keskityttiin inkluusion edistämisen mahdollisuuksiin koulussa
ja kunnassa.
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Opiskelun ja työllistymisen tukeminen

Opinnoista työelämään
Vuonna 2001 käynnistyneessä Opinnoista työelämään -projektissa jatkettiin
kehitysvammaisten ammatillisten opiskelijoiden työllistymisen edistämistä.
Helsingin Diakoniaopiston kanssa toteutettavassa hankkeessa kehitetään opinnoista työelämään siirtymistä tukevia toimintamalleja.
Tuetun työssäoppimisen mallissa lähihoitajaopiskelijat toimivat kehitysvammaisten opiskelijoiden tukihenkilöinä työssäoppimisjaksojen aikana. Saattaen vaihto -mallissa työvalmentajat osallistuvat opiskelijan työllistymisen suunnitteluun ja tukemiseen opiskelun alusta alkaen. Oppilaitoksen ja työvalmentajien systemaattisen yhteistyön tavoitteena on opiskelijoiden työllistyminen
tavallisille työpaikoille tuetun työllistymisen mallin mukaisesti.
Hankkeessa kehitetään myös työhön ja itsenäiseen elämään valmentavaa koulutusta yhteistyössä työ- ja toimintakeskusten kanssa. Koulutuksen kohderyhmänä ovat työ- tai toimintakeskuksissa pitkään työskennelleet ja/tai vailla
ammatillista koulutusta olevat kehitysvammaiset työntekijät, jotka kaipaavat
uusia näköaloja ammatilliseen tulevaisuuteensa.
Hankkeessa järjestettiin työelämäseminaareja, pääkaupunkiseudun tuetusti
työllistyneille ja avotyötoiminnassa oleville kehitysvammaisille työntekijöille tarkoitettuja koulutustilaisuuksia.
Vuonna 2004 päättyvä projekti toteutetaan Euroopan Sosiaalirahaston ja EteläSuomen lääninhallituksen tuella.

Hoiva-alan avustaviin tehtäviin
työllistyy myös kehitysvammaisia. Sami Helle harjoitteli
päiväkodissa.
Kuva: Kimmo Räisänen
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Koulutusjärjestelmä erilaisten oppijoiden
tietotekniikkaopetukseen
Tikas-projektissa kehitetään erilaisen oppijan tarpeisiin suunnattua selkeää ja
tavoitteellista tietotekniikan opetusmallia.
Projektissa tuotettiin edelleen selkokielisiä tietotekniikkakirjoja. Tekstinkäsittelyä selkokielellä -kirja löysi lukijansa ja kirjasta jouduttiin työstämään
uusi XP-versio. Muita julkaistuja Tikas-kirjoja ovat Käyttöjärjestelmä, selain
ja sähköposti sekä Taulukkolaskenta.
Tikas-projektissa koulutettiin 30 opettajaa järjestämään erilaisissa oppilaitoksissa Tikas-kursseja. Syksyllä tehtiin Tietotekniikan liiton kanssa sopimus tietotekniikka-opetuksen eri osa-alueiden standardoinnista. Näiden tasomääritysten mukaan oppilaat voivat suorittaa tietotekniikkakortteja ja osoittaa oman
osaamisensa. Standardit ohjaavat myös koulutusorganisaatioita tietotekniikkakurssien sisältöjen suunnittelussa ja arvioinnissa.
Tikas-projektissa kehitettiin verkkoympäristöä sekä kouluttajien koulutuksen
että Tikas-kurssien järjestämisen tueksi. Verkkoon tuotettiin materiaaleja ja
sisällön toimivuutta kokeiltiin.
Tikas-projekti saa rahoitusta Euroopan sosiaalirahastosta.

Tikas-projektissa kehitetään
koulutusjärjestelmää
kehitysvammaisten ja muiden
erilaisten oppijoiden
tietotekniikkakoulutukseen.
Kuva: Kimmo Räisänen
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Tutkimus ja tietopalvelut

Tutkimus tukee palvelujen
kehittämistä
Tutkimustoiminta painottui entistä enemmän yhteiskunnallisiin palveluihin,
niiden järjestämistapoihin, laatuun ja vaikuttavuuteen. Keskeisiä toimintaperiaatteita ovat asiakasnäkökulman vahvistaminen, käytäntölähtöisyys ja monitieteisyys. Tutkimustoiminnan tavoitteena on korkeatasoisen tieteellisen
tutkimuksen avulla tukea alan palvelukäytäntöjen kehittämistä. Kunnan toimintaympäristön vaikutuksia valittuun kehitysvammapalvelujen järjestämistapaan sekä kehitysvammapalvelujen rakennemuutosta selvitettiin pitkällä
aikavälillä. Tulosten mukaan yksityisten palvelujen osuus kasvaa edelleen,
erityisesti asumispalveluissa, ja kuntayhtymien tuottamat palvelut vähenevät.
Palvelujen vaikuttavuutta tutkittiin edelleen laajassa Kehitysvammaisten elämänkulku -seurantatutkimuksessa ja tuloksia raportoitiin sekä omina julkaisuina että yliopistojen kanssa yhdessä toteutetussa Kelan kustantamassa julkaisussa. Hämmästyttävän monet kehitysvammaiset olivat eläneet ilman työkyvyttömyyseläkettä ja kehitysvammaisten erityispalveluja.
Tutkimusyksikkö Kotun kehittämät toimintakyvyn arviointiasteikot ovat saaneet hyvän vastaanoton. Toimintakyvyn arviointiin kehitetty Keto-asteikko
ja toimintakyky yleensä on ollut kiinnostuksen kohteena sekä palvelujen kehittämisessä että yksilöllisten suunnitelmien tekemisessä. Kehitysvammaisten elämänlaadun, elinolojen ja palvelujen sekä palveluyhteisön toimintakulttuurin arviointiin laaditut mittarit ovat olleet laajasti käytössä Kotun arviointihankkeissa ja niiden julkaisemiseen on yhä enemmän paineita. Arviointiasteikkojen käyttöön liittyviä neuvonta- ja raportointipalveluja suunniteltiin tavoitteena monipuoliset tuoteperheet ja lomakkeiden Internet-pohjaiset sovellukset. Pilottina toteutettiin Internet-pohjainen tiedonkeruu henkilöstön ilmapiirikyselyn ja Keto-toimintakyvyn arvioinnin yhteydessä.
Uusinta neuropsykologista tietämystä sovellettiin FAS-lasten kuntoutuksessa
ja julkaistiin aiheesta opas alan asiantuntijoille ja kuntoutustyötä tekeville.
FAS-lasten elinolojen tutkimusta jatkettiin Suomen Akatemian osarahoituksella. Yhteistyön tulokset venäläisten ja brittiläisten tutkijaryhmien kanssa
toteutetusta CP-vammaisten lasten visuo-spatiaalisten taitojen kuntouttamisesta kaksi- ja kolmiulotteisten tietokoneohjelmien avulla julkaistiin kansainvälisenä referee-artikkelina. Kehitysvamma-alan psykologien Neuronettiasiantuntijaverkosto jatkoi toimintaansa työnohjauksen, Internet-keskusteluryhmän ja koulutuksen muodossa.
Julkaisutoimintaa jatkettiin toimittamalla Kotun kahta julkaisusarjaa ja erillisjulkaisuja sekä julkaisemalla artikkeleita kansainvälisissä kokoomateoksissa ja aikakauslehdissä. Sarjojen graafinen ulkoasu ja nimet uudistettiin. Kotututkimuksia -sarjassa on tieteellinen arviointimenettely. Kotu-raportteja -sarjassa julkaistaan teknisiä raportteja ja projektien loppuraportteja. Julkaisusarjoissa ja erillisjulkaisuina ilmestyi yhteensä kuusi teosta.
Yhteistyö Laatukeskuksen kanssa voimistui. Arviointityö Suomen Laatupalkintokilpailussa toi jälleen arvokasta tietoa eri toimialojen parhaiden organisaatioiden toimintatavoista ja antoi vertailuperustaa kehitysvamma-alan organisaatioiden kehittämistyöhön. Osallistuminen Stakesin ja sosiaali- ja terveysministeriön koordinoimiin hankkeisiin Tsekin tasavallassa, jossa tavoitteena oli EFQM-kristeeristön ja järjestötoiminnan yhteensovittaminen, sekä
kotimaassa vammaisten ihmisten asumispalvelujen laatusuositusten valmistelussa kirkasti tutkimusyksikön omia mahdollisuuksia ja tutkimustoiminnan
merkitystä laajoissa yhteiskunnallisissa uudistuksissa.
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Yhteistyötä jatkettiin yliopistojen kanssa yhteisissä tutkimushankkeissa. Työntekijät toimivat kouluttajina liiton järjestämissä tilaisuuksissa ja asiantuntijoina erilaisissa työ- ja ohjausryhmissä sekä yksittäisissä asioissa. Projektiarvioinneissa avustettiin Oppimateriaalikeskusta ja koulutusyksikköä. Kansainvälinen yhteistyö painottui konferensseihin, julkaisutoimintaan ja EU:n tukemaan INTAS-hankkeseen. Kotu on myös
mukana Helsingin Teknillisen korkeakoulun ”Tulevaisuuden
senioriasuminen – automaatio avuksi” -projektissa, jossa kehitetään asumisen hyvinvointiteknologian sovelluksia Suomessa, Japanissa ja USA:ssa.
Kotun tavoitetilaksi määriteltiin korkeatasoinen monitieteellistä tutkimusta, asiantuntemusta ja modernia tietotekniikkaa
hyödyntävä tutkimusyksikkö, joka toimii asiakaslähtöisesti
yhdistäen vammaisten asiakkaiden ja heidän läheistensä sekä
alan palveluntuottajien voimavarat asiakkaiden hyvien palvelujen ja elämänlaadun turvaamisessa. Kotun kriittiset menestystekijät ovat henkilöstön osaaminen, organisaation tietämyksen hallinta, asiakkaitten vaikutusmahdollisuuksien lisääminen ja joustava yhteistoiminta sidosryhmien, erityisesti
palvelujen tuottajien kanssa. Tietämyksen hallintaa vahvistettiin tuotteistamisen, projektiarvioinnin ja -hallinnan, EFQM-kriteeristön, tilastollisten menetelmien, verkostotyöskentelyn ja Internet-pohjaisten tietojärjestelmien hallinnassa. Osaamista kehitettiin myös tutkijoiden väitöskirjahankkeissa. Julkaisuprosessi analysoitiin ja täsmennettiin osatehtäviä ja ohjeistusta tekijän näkökulmasta. Erityishuoltopiirien edustajien kanssa käsiteltiin tutkimustoiminnan kohdentamista kolmessa workshopissa, joiden työskentelyn tulokset hyödynnettiin toimintasuunnitelmassa.

Kirjaston käyttö lisääntyi
Kehitysvammaliiton kirjasto palveli asiakkaita – kehitysvamma-alan työntekijöitä, tutkijoita, opiskelijoita ja omaisia – järjestämällä tietopalvelua ja lainaamalla kokoelman aineistoa sekä kirjastovieraille että kaukopalveluna. Kirjaston toiminnassa korostui entisestään verkostoissa olevan tiedon hyödyntäminen neuvonnassa ja tiedonhaussa. Asiakkaat saattoivat myös tehdä varauksia ja uusia lainojaan verkossa.
Toimintavuonna aloitti toimintansa Erikoiskirjastojen neuvosto, joka asetti
tehtäväkseen mm. koordinoida ja kehittää erikoiskirjastojen verkostoyhteistyötä. Neuvosto toimii neuvottelukumppanina ja yhteydenottotahona erikoiskirjastojen näkemyksiä ja tarpeita koskevissa asioissa. Kehitysvammaliiton
kirjasto on neuvoston jäsen.
Kokoelman kartunta toimintavuonna oli 524 nimekettä (367 vähemmän kuin
vuonna 2002). Vuoden aikana Tikoteekin käsikirjaston kokoelmasta siirrettiin osa aineistosta kirjastoon lainattavaksi. Lainattavaa aineistoa on lähes
9500 nidettä ja käsikirjastossa sekä lukusalikäytössä yhteensä 1800 nidettä.
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Lainatapahtumia oli yhteensä 5367. Lisäys vuoteen 2002 on 18,7 prosenttia.
Lainaajista selvästi suurin asiakasryhmä on edelleen opiskelijat, mutta alan
työntekijöiden osuus on noussut edellisvuodesta merkittävästi.

Kuntoutus- ja oppimateriaalin tuotanto

Erilaisen oppijan hyväksi
Oppimateriaalikeskus Opike on vahvasti mukana tukemassa erilaisia oppijoita ja heidän lähihenkilöitään liittymään tasavertaisina yhteiskuntaan ja toimimaan siinä omiin vahvuuksiinsa tukeutuen.
Oppimateriaalikeskus Opikkeessa kehitetään uutta materiaalia ja muokataan
kansainvälisesti edistyksellisiä materiaaleja Suomen oloihin sopiviksi. Kehittämistyöhön kuuluu myös selvitystyön tekeminen ja materiaaleihin liittyvien
koulutusten järjestäminen sekä materiaaliesittelyt.
Opikkeessa tuotettiin vuonna 2003 toistakymmentä uutta materiaalia. Ammattihenkilöstö antoi erittäin hyvää palautetta Apuväline-kirjasta sekä opettajille ja kirjastohenkilöstölle suunnatusta Helppis 2 -kirjasta, jossa esitellään
helppolukuista kirjallisuutta. Myös Kehitysvammaisten dementia -kirja oli
erittäin tervetullut teos tukemaan arkityötä ja toimimaan dementiakoulutusten tukena. Vuonna 2002 tuotettu Viisaat liikkeet sai jatkoa kirjalla Oppimisen palapeli. Molemmat löysivät edelleen hyvin käyttäjänsä.
Salainen aapinen täydentyi oppilaan harjoituskirjoilla, joista tuotettiin sekä
suuraakkos- että pienaakkosversiot. Selkokirjoista suuren suosion saavutti sekä
mediassa että lukijoiden keskuudessa Muumipeikko ja taikurin hattu.
Tietokoneohjelmia tuotettiin myös. Yhdessä opetushallituksen kanssa valmistui
Aika ja avaruus -cd-rom-ohjelma, Stakesin kanssa Pureudun hymyn maailmaan ja Stepping Stones -projektissa tuetun työn työnhakijalle suunnattu
ohjelma.
Vaikeimmin vammaisten ja muidenkin ryhmien ilmaisun opetukseen tuotettiin Hiljainen hyönteinen -musiikki-ilmaisun materiaali yhteistyössä Tulettaren kanssa. Hiljainen hyönteinen on jatkoa Kehrälintu silkkisiipi ja Saahinkaisen samettiviitta -ilmaisumateriaaleille. Yhdessä Papunetin ja Tikoteekin
kanssa alettiin tuottaa verkkoon laajaa materiaalikokonaisuutta ”Puhiksia”.
Puhiksissa on koottuna erilaisia ideoita puhelaitteiden aktiivikäyttöön.
Vuonna 2003 tehtiin selvitys vaikeimmin kehitysvammaisten henkilöiden
opetusmateriaalitarpeesta sekä heidän opettajiensa ja ohjaajiensa koulutustarpeesta. Selvityksen pohjalta laadittiin suunnitelma materiaalituotannosta
sekä järjestettiin työseminaareja vaikeimmin kehitysvammaisten opettajille.
Toimintavuoden lopussa aloitettiin matematiikka-opintokokonaisuuden suunnittelu. Yhteistyötä tehtiin sekä perusopetuksen että toisen asteen koulutuksen opettajien kanssa.
Yhteistyö alan toimijoiden kanssa on Opikkeelle tärkeää. Yhteistyökumppaneita ovat opetushallituksen erityismateriaalin tuotantoyksikön lisäksi valtion erityisammattikoulut. Materiaalisuunnittelussa konsultoidaan alan asiantuntijoita ja tuotteet testataan tarkkaan erilaisten oppijoiden kanssa.
Internetin kauppasivuja kehitettiin ja tuotteiden kuvauksia parannettiin. Internetin kautta tulevien tilausten määrä kasvoikin noin 50 prosenttia edellisvuodesta. Edelleen tärkein asiakaskontakti ja tilausväylä on Opikkeen puhelinasiakaspalvelu.
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Opike esittäytyi vuonna 2003 alan messuilla ja tapahtumissa eri puolilla Suomea. Opike oli mukana suunnittelemassa Jyväskylän erityisopetuksen kesäkongressia. Keväällä ITK-päivillä järjestettiin seminaari erilaisista oppijoista
ja tietotekniikasta. Valtakunnallisten tapahtumien lisäksi järjestettiin paikallisia näyttelyitä ja pienempiä tapahtumia. Opikkeen näyttelytilassa Kehitysvammaliitossa vieraili noin 2300 asiakasta.
Opikkeen myynti pysyi miltei samana kuin edellisvuonna. Noin 40 prosenttia
Opikkeen toiminnan rahoituksesta tulee myyntituotoista ja 60 prosenttia Rahaautomaattiyhdistyksestä.
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Perhetyö

Tukea INCL-perheille
Kehitysvammaliiton INCL-työssä pääpaino
on ollut INCL- ja Jansky-Bielschowsky-perhetyössä. Työ on ollut tukemista ja ohjausta
arjessa sekä erityiskriiseissä. Toiminnan piirissä
on ollut myös muutamia muita hyvin harvinaisia sairausryhmiä, joiden tuen tarve on ollut samanlaista. Tällaisia ryhmiä ovat mm. Litauti, Hunter-oireyhtymä, Krabbén tauti, lihasdystrofiat, ja Gm 1. -diagnoosi. Varsinainen työ on tehty seitsemän Jansky-Bielcshowsky-perheen ja 70 INCL-perheen keskuudessa. Jansky-Bielcshowsky-perheistä neljällä
on yksi tai useampi lapsi elossa ja INCL-perheillä 27 lasta 24 perheessä. Vuoden aikana
menehtyi neljä INCL-lasta. Uusia INCLdiagnooseja tehtiin viisi. Osalla toiminnan
piirissä olleista perheistä lapsi ei ole enää elossa, mutta he ovat tarvinneet tukea selviytyäkseen lapsen menetyksestä ja totuttautuakseen uuteen elämäntilanteeseen.
Perhetyöhön on kuulunut kotikäyntejä, erilaisia yhteisneuvotteluja perheen ja sosiaalija terveydenhuoltoviranomaisten, päivähoidon ja koulun, työnantajan ja työntekijöiden kanssa. Sukulaisten ja terveiden sisarusten kanssa tehtävä työ on
ollut tuloksellista. Työ on suunniteltu ja toteutettu perheiltä saatujen toiveiden ja tarpeiden pohjalta. Perhetyöhön kiinteästi liittyen INCL-erityistyöntekijät ovat olleet järjestämässä tai osallistuneet lasten palvelusuunnitelmaja kuntoutuspalavereihin. Samoin on osallistuttu erilaisiin hoitoneuvotteluihin.
Pienimuotoisia tiedotus- ja koulutustilaisuuksia on järjestetty mm. kouluissa
sekä viranomaisille ja hoitohenkilökunnalle. Lähityöntekijöille järjestettiin
verkostopalaveri ja koulutustilaisuus perheviikonlopun yhteydessä Etelä- ja
Lounais-Suomen sekä Länsi-Suomen alueilla. Perheiden yhteistapaamisia oli
kolme. Suomen INCL-yhdistyksen kanssa toimittiin monipuolisesti järjestämällä yhdessä erilaisia tapahtumia, mm. KELA:n kustantama sopeutumisvalmennuskurssi.
INCL-video Elämänpituiset jäähyväiset saatiin myyntiin suomen- ja englanninkielisenä. Papunet-projektin kanssa avattiin suljettu Internet-keskustelukanava INCL-perheille ja erityistyöntekijöille.
Konsulttina ja INCL-hoidon asiantuntijana laadittiin lukuisia lausuntoja perheitä koskevissa asioissa sekä annettiin monipuolista opastusta ja neuvontaa
vaikeavammaisten lasten asioissa eri tahoille.
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Alan henkilöstön erityisosaaminen turvattava
Kehitysvammaliitto toimi vuoden aikana yhteistyössä niin jäsentensä kuin
alan muiden järjestöjen, Kehitysvammaisten Tukiliiton ja Förbundet De Utvecklingsstördas Väl rf:n kanssa. Yhteistyötä tehtiin myös muiden vammaisjärjestöjen, viranomaisten sekä sosiaali- ja terveysjärjestöjen ja yliopistojen
kanssa.
Liitto kuului jäsenenä 30 yhteisöön (liite 2.). Yhteistyötä tehtiin myös mm.
monissa työryhmissä, joissa henkilökuntaa oli jäseninä (liite 17.).
Oman kehittämistoiminnan, tiedotuksen ja erilaisissa asiantuntijaryhmissä
toimimisen lisäksi liiton vaikutustoimintaan kuuluu lausuntojen antaminen.
Kertomusvuoden aikana liitto antoi seuraavat lausunnot:
-

valtiontilintarkastajien lausuntoon kommentit julkisen sektorin tuottamien palvelujen ohjauksesta, valvonnasta ja saatavuudesta kehitysvammahuollossa 7.3.2003
perusopetuksen opetuskokeilussa lukuvuonna 2003-04 noudatettavista
opetussuunnitelman perusteista vuosiluokille 3-9 opetusministeriölle
27.3.2003
luonnoksesta esteettömyysstrategiaksi liikenne- ja viestintäministeriölle
27.3.2003
luonnoksesta hallintolain soveltamisohjeeksi Kelalle 14.8.2003
potilaslain 6 §:n uudistamistarpeita koskevasta selvityksestä sosiaali- ja
terveysministeriölle 12.9.2003

Kehitysvammaliitto on myös toiminut kehitysvamma-alan ammattitutkinnon
ja erityisammattitutkinnon saamiseksi koulutusrakenteeseen. Tässä ei kuitenkaan ole vielä onnituttu. Rekrytointiongelmat, erityistyöntekijöiden puute ja
vastavalmistuneiden kehitysvammaosaaminen ovat edelleen kysymyksiä, joiden ratkaisemiseen vaaditaan paljon yhteistoimintaa.
Liiton edustaja oli kuultavana valtiovarainvaliokunnan sosiaali- ja työjaostossa koskien sosiaali- ja terveyspuoleen liittyviä asioita kuten vammaisille
järjestettävien palvelujen saatavuutta ja tulevaisuuden näkymiä sekä keskeisiä ongelmia ja epäkohtia palveluissa.

Kunniamerkit, ansiomerkit ja standaarit
Toimintavuoden aikana liitto myönsi
-

kultaisen ansiomerkin 23 kehitysvammahuollossa 30 vuotta palvelleelle
henkilölle
hopeisen ansiomerkin 12 kehitysvammahuollossa 20 vuotta palvelleelle
henkilölle
pronssisen ansiomerkin 5 kehitysvammahuollossa 10 vuotta palvelleelle
henkilölle

Liitto myönsi kolmelle vastavalmistuneelle sosiaali- tai terveydenhuoltoalan
opiskelijalle 50 euron stipendin ja Ketjun tai Selkouutisten vuosikerran.
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Kehitysvammaliiton hallinto

51. toimintavuosi

Kehitysvammaliiton hallitukseen
vuosiksi 2004-2007 valittiin
(takana vas.) Ritva Mänttäri,
Johannes Leppänen, Pekka Kettunen,
Helena Riihiluoma, Pertti Rajala,
Raimo Huusari, Juhani Irjala,
Pirkko-Liisa Ollila (edessä oik.) ja
Simo Paassilta, joka jatkaa
puheenjohtajana. Edessä vasemmalla
liittovaltuuston puheenjohtaja
Sakari Nuutinen.
Kuvasta puuttuu Outi Ojala.
Kuva: Petri Puromies
Kulunut vuosi oli 51. toimintavuosi. Liitolla oli 90 (2002: 88) jäsentä (liite
1.) ja 201 kannatusjäsentä. Liiton ylintä päätösvaltaa käyttävä joka neljäs vuosi
kokoontuva liittokokous pidettiin 30.9.2003 Helsingissä. Kokouksessa käsiteltiin katsaus liiton toimintaan ja talouteen vuosina 1999-2002, toimintapoliittinen ohjelma vuosiksi 2004-07, liittovaltuuston jäsenten palkkioperusteet
ja jäsenmaksut seuraavalle nelivuotiskaudelle. Kokouksessa valittiin liiton
puheenjohtajaksi seuraavalle kaudelle kunnanjohtaja, kunnallisneuvos Simo
Paassilta sekä liittovaltuuston puheenjohtajaksi kunnallisneuvos Sakari Nuutinen ja varapuheenjohtajaksi hallintopäällikkö Raimo Huusari. Lisäksi valittiin liittovaltuuston jäsenet vuosiksi 2004-07 (liite 3.).

Liittovaltuusto
Toimintavuoden aikana liittovaltuusto kokoontui kaksi kertaa. Liittovaltuuston kevätkokous pidettiin 22.5.2003 Helsingissä. Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat, kuten vuoden 2002 toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus. Liittovaltuuston varsinainen syyskokous pidettiin
20.11.2003 Helsingissä. Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräisten asioiden lisäksi hallituksen jäsenten valinta kaudelle 2004-07 (liite 4.).

Liittohallitus
Liittohallitus kokoontui toimintavuoden aikana kuusi kertaa. Puheenjohtajana toimi kunnallisneuvos Simo Paassilta. Varapuheenjohtajana oli sosiaalineuvos Juhani Irjala. Liittohallituksen kokouksissa esittelijänä oli toiminnanjohtaja Veli-Pekka Sinervuo ja sihteerinä johdon assistentti Sisko Rauhala.

Tilintarkastajat
Vuoden 2003 tilien ja hallinnon tarkastajina toimivat tilintarkastustoimisto
Tom Sandell Oy, KHT Tom Sandell ja HTM Heikki Suonsaari. Varatilintarkastajina toimivat varatuomari Herman Nurminen Helsingistä ja toimitusjohtaja Onni-Sakari Karisto Hämeenlinnasta.

29

Kansainvälinen toiminta

Lähialue- ja
kehitysyhteistyö
Liitto jatkoi yhteistyötä kansainvälisten järjestöjen ja asiantuntijoiden kanssa. Liitto oli edustettuna eri järjestöjen hallintoelimissä, kansainvälisissä seminaareissa ja kongresseissa. Liitto oli jäsen liitteessä 2. luetelluissa kansainvälisissä järjestöissä.

Sambia
Kertomusvuoden aikana Sambiassa jatkui tuetun työllistymisen hankkeen
toinen vaihe (2002-05). Projektia toteutettiin viidellä paikkakunnalla (Lusaka, Kabwe ja Kuparialue, Luanpula ja eteläinen provinssi). Projektin tavoitteena on Sambiaan soveltuvan työllistymismallin aikaansaaminen sekä tietoisuuden lisääminen vammaisuudesta tiedottamalla ja kouluttamalla. Paikallisena yhteistyökumppanina projektissa toimii ZAEPD (Zambia Association
on Employment for Persons with Disabilities) -järjestö, jonka vastuulle hanke
siirtyy vuoden 2005 lopussa. Projektin tuloksena oli vuoden 2003 lopussa
työllistetty yli 250 kehitysvammaista nuorta.

Mosambik
Mosambikissa liitto jatkoi kehitysvammaisten opetus- ja kuntoutusprojektia.
Yhteistyökumppaneita olivat MMCAS eli Mosambikin nais- ja sosiaaliministeriö sekä kehitysvammaisten vanhempainjärjestö Acrideme. Hankkeessa tuettiin yhteisöpohjaista kuntoutustyötä, tuotettiin opetus- ja tiedotusmateriaalia, järjestettiin koulutusta sekä tuettiin Acridemen toimintaa. Lisäksi jatkettiin kehitysvammaisten lasten integrointikokeilua kolmeen päiväkotiin
Maputossa.

Pietarissa järjestettiin paikallisille
toimittajille lehdistötilaisuus, jossa
kerrottiin kehitysvammaisuudesta,
vammaiskäsityksen muutoksesta
länsimaissa sekä suomalaisten
tiedotusvälineiden suhtautumisesta
vammaisuuteen. Tilaisuuden ehkä
merkittävin tulos oli, että paikalla
olleita kehitysvammaisia henkilöitä
haastateltiin useisiin
tiedotusvälineisiin, mm. radioon.
Kuva: Anneli Puhakka

Pietari
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Kehitysvammaliitto aloitti joulukuussa 2002 puolitoistavuotisen projektin
Pietarissa Euroopan komission TACIS IBPP -ohjelman rahoituksen turvin.
Hanke toteutetaan yhdessä paikallisen vammaisjärjestöjen katto-organisaation ja yhden sen jäsenjärjestön kanssa. Projektin tavoitteena on parantaa kehitysvammaisten ihmisten elämänlaatua ja edistää sosiaalista inkluusiota kehittämällä selkokielisiä palveluja. Projektissa on mm. pidetty tiedotus- ja koulutustilaisuuksia, järjestetty kehitysvammaisille nuorille ryhmätoimintaa sekä
toimitettu selkokielistä lehteä.

Talous

Tilinpäätös
TULOSLASKELMA
VARSINAINEN TOIMINTA
Tuotot
RAY/Kohd. avustukset
Muut tuotot
Tuotot yhteensä
Kulut
Henkilöstökulut
Poistot
Muut kulut
Kulut yhteensä
Tuotto- / Kulujäämä

1.1.-31.12.2003

1.1.-31.12.2002

1 384 319,00
3 047 940,05
4 432 259,05

1 346 355,00
2 578 600,93
3 924 955,93

-2 813 498,36
-43 071,17
-2 465 336,98
-5 321 906,51
-889 647,46

-2 741 404,67
-43 728,17
-2 291 257,45
-5 076 390,29
-1 151 434,36

VARAINHANKINTA
Tuotot
Kulut
Tuotto- / Kulujäämä

23 395,74
0,00
23 395,74

41 394,36
-3,36
41 391,00

SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA
Tuotot
Kulut
Tuotto- / Kulujäämä

3 479,25
-15 708,18
-12 228,93

31 903,78
-13 294,36
18 609,42

SATUNNAISET ERÄT
Satunnaiset tuotot
Satunnaiset kulut
Satunnaiset erät yhteensä

148 660,51
0,00
148 660,51

12 929,26
-24 203,97
-11 274,71

YLEISAVUSTUKSET
RAY/toiminta-avustus
Investointiavustus
./. siirr. hank.menon vähennykseksi
Yleisavustukset yhteensä

737 000,00
300 000,00
-300 000,00
737 000,00

716 000,00
0,00
0,00
716 000,00

TILIKAUDEN TULOS
Vapaaeht. varausten muutos

7 179,86
19 661,51

-386 708,65
174 878,89

TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ

26 841,37

-211 829,76

31

Talous

Tase
VASTAAVAA
Pysyvät vastaavat
Aineettomat hyödykkeet
Atk-ohjelmat
Aineelliset hyödykkeet
Koneet ja kalusto
Muut aineelliset hyödykkeet
Sijoitukset
Osakkeet ja osuudet
Vaihtuvat vastaavat
Vaihto- ja rahoitusomaisuus
Aineet ja tarvikkeet
Saamiset
Myyntisaamiset
Lainasaamiset
Siirtosaamiset
Muut saamiset
Rahoitusarvopaperit
Osakkeet ja osuudet
Muut arvopaperit
Rahat- ja pankkisaamiset
VASTAAVAA
VASTATTAVAA
Oma pääoma
Toimintapääoma
Tilikauden yli- /alijäämä
Oma pääoma
Vapaaehtoiset varaukset
Vieras pääoma
Pitkäaikainen
Lainat rahoituslaitoksilta
Lyhytaikainen
Lainat rahoituslaitoksilta
Ostovelat
Siirtovelat
Muut lyhytaikaiset velat
Lyhytaikainen vieras pääoma
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VASTATTAVAA

31.12.2003

31.12.2002

69 574,97

69 574,97

98 388,43
30 825,00
198 788,40

131 184,60
41 100,00
241 859,57

1 457 176,87

969 776,87

484 135,24

651 394,29

29 282,84
0,00
317 262,92
8 752,06
355 297,82

42 433,05
3 300,00
173 809,20
2 844,75
222 387,00

114 999,93
0,00
114 999,93
335 819,29

6 238,09
99 047,31
105 285,40
41 067,89

2 946 217,55

2 231 771,02

1 282 224,19
26 841,37
1 309 065,56
0,00

1 494 053,95
-211 829,76
1 282 224,19
19 661,51

587 257,72

131 186,59

0,00
217 905,97
773 375,09
58 613,21
1 049 894,27

43 728,86
129 550,70
568 467,97
56 951,20
798 698,73

2 946 217,55

2 231 771,02

Talous

Rahoituslaskelma
31.12.2003

TULORAHOITUS
Tilikauden tulos
Poistot
Varausten muutos
Rahoitustulos

26 841,37
43 071,17
-19 661,51
50 251,03

VAIHTO-OMAISUUS
Varaston muutos

167 259,05

SIJOITUKSET
Sijoitusten muutos

-497 114,53

VIERAS PÄÄOMA
Lyhytaikaisen vieraan pääoman lisäys/vähennys
Pitkäaikaisen vieraan pääoman lisäys/vähennys
RAHOITUSOMAISUUDEN MUUTOS

251 195,54
456 071,13
427 662,22

Tarkistus
Rahoitusomaisuus vuoden lopussa
Rahoitusomaisuus vuoden alussa
Rahoitusomaisuuden muutos

691 117,11
263 454,89
427 662,22
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Talous

Toiminnan tuotot 2003
Varsinainen toiminta
Tuotot
RAY Kohdennetut avustukset
RAY C-projektiavustukset
RAY B-investointiavustukset
Muut projektiavustukset
Myyntituotot
Koulutus- ja kurssituotot
Vuosikertamaksut (lehdet)
Muut tuotot

1 384 319,00
1 061 346,22
154 553,00
823 410,97
386 713,94
325 034,20
98 590,34
198 291,38

Yhteensä

4 432 259,05

Varainhankinta, Sijoitus- ja rahoitustoiminta, Satunnaiset erät
Muut toiminnan tuotot yhteensä

175 535,50

Yleisavustus
RAY Toiminta-avustus

737 000,00

Tuotot yhteensä

5 344 794,55

RAY Kohdennetut avustukset

14 %

RAY C-projektiavustukset
RAY B-investointiavustukset
Muut projektiavustukset
Myyntituotot
Koulutus- ja kurssituotot
Vuosikertamaksut (lehdet)

26 %

3%
4%
2%
6%
7%

Muut tuotot
Muut toiminnan tuotot yhteensä
RAY Toiminta-avustus
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20 %
15 %

3%

Talous

Toiminnan kulut yksiköittäin 2003
Varsinainen toiminta
Kulut
Julkaisu- ja tiedotustoiminta
Koulutustoiminta
Tutkimus- ja kokeiluyksikkö
Projektit ja kehittämistoiminta
Oppimateriaalikeskus
Selkokeskus
Tikoteekki
Lähialue- ja kehitysyhteistyö
Järjestötoiminta

234 196,39
344 598,75
572 872,11
- 1 480 216,72
826 656,94
364 611,34
718 722,85
305 073,49
490 666,10

Yhteensä

- 5 337 614,69

Julkaisu- ja tiedotustoiminta

9%

4%

6%

Koulutustoiminta

6%
11 %

Tutkimus- ja kokeiluyksikkö
Projektit ja kehittämistoiminta

13 %

Oppimateriaalikeskus
Selkokeskus

7%
29 %
15 %

Tikoteekki
Lähialue- ja kehitysyhteistyö
Järjestötoiminta
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Liitteet

LIITE 1.
KEHITYSVAMMALIITON
JÄSENET
Alavuden erityisammattikoulu
Asikkalan kunta
Aula-Työkotien Kannatusyhdistys ry.
Autismi- ja aspergerliitto ry.
Eino Raunion Säätiö
Erityiskansanopiston
Kannatusyhdistys ry.
Eskoon sosiaalipalvelujen
kuntayhtymä
Espoon seurakunnat
Förbundet De Utvecklingstördas
Väl r.f.
Hausjärven Vammaissäätiö
Helsingin Diakonissalaitos
Helsingin kaupunki
Hoitopedagoginen Rudolf Steiner koulun Kannatusyhdistys ry.
Hoitokoti Pilventupa
Honkalammen kuntayhtymä
Honkalampi-Säätiö
Jyväskylän kaupunki
Kaarinan seudun vammaisten
palveluyhdistys ry.
Kaarisilta ry.
Kainuun sairaanhoito- ja erityishuoltopiirin kuntayhtymä
Kehitysvammaisten Palvelusäätiö
Kemin kaupunki
Keravan kaupunki
Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Kirkkopalvelut ry
Kirsikoti ry.
Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä
Koskelan hoivakoti
Koskensolan Luonto- ja Kulttuuriharrastus ry.
Kuhankosken erityisammattikoulu
Kunta-alan ammattiliitto KTV ry.
Kuopion kaupunki
Kuusankosken kaupunki
Kymenlaakson erityishuollon
kuntayhtymä
Kårkulla samkommun
Lieksan kaupunki
Liperin kunta
Lovak
Lyhty ry.
Mahdollisuus lapselle ry.
Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry.
Mikkelin kaupunki
Mäntän kaupunki
Naantalin Aurinkosäätiö
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Naantalin kaupunki
Niittykummun koulu
Nokian kaupunki
Nuorten Ystävät ry.
Oulun kaupunki
Palvelukeskus Ainola
Palvelukoti Hilmari Oy
Perhehoitoliitto
Perttulan erityisammattikoulu
Peräpohjolan tuetun työllistämisen
tuki ry.
Pirkanmaan sosiaalipalvelujen
kuntayhtymä
Pohjois-Pohjanmaan erityishuoltopiirin kuntayhtymä
Puustellin Tuki ry.
Pääjärven kuntayhtymä
Rauman kaupunki
Rinnekoti-Säätiö
Ristola-Säätiö
Rovaniemen kaupunki
Ryhmäkoti Lumikki Ay
Rääkkylän Suojakotiyhdistys
Salon kaupunki
Satakunnan erityishuoltopiirin
kuntayhtymä
Satakunnan kehitysvammaisten
kulttuurin
edistämisyhdistys
Savon Vammaisasuntosäätiö
Sulkavan kunta
Suojarinteen kuntayhtymä
Suomen INCL-yhdistys ry.
Suomen kehitysvammalääkärit
Sylvia-koti yhdistys ry.
Tampereen Evankelis-luterilaiset
Seurakunnat
Tampereen Kaupunkilähetys ry.
Toijalan kaupunki
Toivo ja Rauha ry.
Tuettu työllistyminen ry.
Turun ja Kaarinan Seurakuntayhtymä
Turun kaupunki
Turun Seudun Vammaisten
Asuntotukiyhdistys
Tähtiniityn ja Tähtitarhan koulu
Uudenmaan erityishuoltopiirin kuntayhtymä
Vaalijalan kuntayhtymä
Vaasan kaupunki
Vanhusten palvelutaloyhdistys ry
Aleksi-koti
Vantaan kaupunki
Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymä
Vehmaan palvelukeskussäätiö
Vuoksenlaakson Ensi- ja turvakoti ry

Liitteet

LIITE 2.
KEHITYSVAMMALIITON
JÄSENYYDET
Aikakauslehtien Liitto ry.
Asumispalvelusäätiö ASPA
European Association for Mental
Health in Mental Retardation
European Association for People
with Handicap
European Association of Service
Providers for Persons with
Disabilities (EASPD)
FDPI - Finland Disabled People´s
International
International Association for the
Scientific Study of Intellectual
Disabilities (IASSID)
International Council of Social
Welfare (ICSW) Suomen
toimikunta
ISAAC-Suomi Finland y.
Kehitysyhteistyön Palvelukeskus
KePa ry.
Kulttuuri-, mielipide- ja tiedelehtien
liitto Kultti ry.
Kuntoutuksen edistämisyhdistys ry.
Nordisk Förbundet Psykisk
Utvecklingshämning (NFPU)
Nordisk Förening för Rehabilitering
(NFR)
Nuorten ystävät ry.
Palvelutyönantajat
Raha-automaattiyhdistys
Rehabilitation International
Finnish Committee - RIFI ry.
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry.
Sosiaali- ja Terveysturvan
Keskusliitto
Suomen Kehitysvammaisten
Liikunta ja urheilu ry.
Suomen Kustannusyhdistys ry.
Suomen Köyhyyden ja syrjäytymisen
vastainen verkosto EAPN Finland
Terveyden edistämisen keskus
Tukiyhteisösäätiö
Vajaakuntoisten Työllistämisen
Edistämissäätiö
Vammaisfoorumi
Vammaisjärjestöjen kehitysyhteistyöyhdistys FIDIDA ry.
Vammaistutkimuksen tukisäätiö
Vammaishistorian seura

LIITE 3.
LIITTOVALTUUSTO
2004-2007
Puheenjohtaja:
Kunnallisneuvos Sakari Nuutinen
- kuntayhtymän johtaja Erkki Paara
Varapuheenjohtaja:
hallintopäällikkö Raimo Huusari
- lastenlääkäri Marianne Marenk
Jäsenet ja heidän henkilökohtaiset
varamiehensä:
Projektipäällikkö Jukka Pirttinen
- asiamies Markku Väätäinen
Kehitysvammalääkäri
Marja-Leena Hassinen
- Johtava ylilääkäri Markus Kaski
Toiminnanjohtaja Jaakko Sairo
Toiminnanjohtaja
Markku Virkamäki
- laatupäällikkö Päivi Kari
Kuntayhtymän johtaja
Matti Huovinen
- kuntayhtymän johtaja
Markku Niemelä
Kunnallisneuvos Pertti Sankilampi
- kuntayhtymän johtaja
Ari Hietanen
Hallintosihteeri Erkki Mononen
- laboratorionhoitaja Riitta Kemppi
Ekonomi Kari T. Korhonen
- apulaisjohtaja Pirjo Kotiranta
Sosiaalijohtaja Niina Korpelainen
- sosiaalityöntekijä
Marita Nurmiranta
Sosiaalikeskuksen johtaja
Helinä Hulkkonen
- Irja Eskola
Kuntayhtymän johtaja
Marianne Lenander
- erityisopettaja Ole Holmström
Ylihoitaja Terttu Nisula
Kirjastovirkailija Vilho Ponkiniemi
- kuntoutuksen lehtori
Marjo-Riitta Mattus
Kehittämispäällikkö
Maria Kuukkanen
- Perhehoitaja Anja Parkkinen
Asessori Matti Hiltunen
- Rehtori Timo Lahtinen
Päivi Hiltunen
- sosiaalityön johtaja Anna Liakka
Sosiaalihuollon johtaja
Maritta Pesonen
- sairaanhoitaja Sirpa Pajunen
Automaatioasentaja Juha Nummela
- talousjohtaja Pekka Kauppinen
Toiminnanjohtaja Mikael Lindholm
- Ingmar Björklund
Dosentti Seppo Saarela
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Liitteet

- pankinjohtaja Ilkka Paulamäki
Postimies Matti Vikström
Maataloussihteeri Matti Lankila
- kuntayhtymän johtaja
Juha-Matti Kivistö
LIITE 4.
LIITTOHALLITUS
2004-2007
Puheenjohtaja: Kunnallisneuvos,
kunnanjohtaja Simo Paassilta
- Sosiaalihuollon johtaja
Maritta Pesonen
Varapuheenjohtaja:
Sosiaalineuvos Juhani Irjala
- Ylilääkäri Jaakko Leisti
Jäsenet ja heidän henkilökohtaiset
varahenkilönsä:
Erikoissairaanhoitaja Pekka Kettunen
- Sosiaalijohtaja Niina Korpelainen
Agrologi Johannes Leppänen
- kuntayhtymän johtaja
Juha-Matti Kivistö
Kehittämispäällikkö Ritva Mänttäri
- Sosiaalikeskuksen johtaja
Helinä Hulkkonen
Kansanedustaja Outi Ojala
- kuntoutusohjaaja Pirjo Rinne
Koulutuspäällikkö Pirkko-Liisa Ollila
- kuntayhtymän johtaja
Marianne Lenander
Kuntayhtymän johtaja Pertti Rajala
- kuntayhtymän johtaja
Matti Huovinen
Sosiaalijohtaja Helena Riihiluoma
- kuntayhtymän johtaja Erkki Paara
Esittelijä: toiminnanjohtaja
Veli-Pekka Sinervuo
Sihteeri: johdon assistentti
Sisko Rauhala
LIITE 5.
LIITON HENKILÖKUNTA
Koulutusyksikkö
Riitta Heikkilä, toimistosihteeri
Marika Hyvärinen, YTM, projektikoordinaattori
(Opinnoista työelämään)
Henna Jokelainen, KM,
vs. koulutussihteeri (14.10. alk.)
Erja Pietiläinen, KM, erikoissuunnittelija (STM ja Yhdessä kasvamaan)
Heikki Seppälä, FL, psykologi, johtava
konsultti (toimivapaalla 1.5. alk.)
Marjaana Suosalmi, HuK,
koulutuspäällikkö
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Maarika Weissmann,
yo-merkonomi, koulutussihteeri
(vanhempainlomalla)
Tutkimusyksikkö Kotu
Ilona Ainali, YTM, projektisihteeri
Susanna Hintsala, KM,
projektipäällikkö
Anne Koponen, VTL, tutkija
Leena Matikka, PsT, KM, dosentti,
tutkimusjohtaja
Tua Nummelin, VTM, tutkija
Vesa Närhi, PsT, tutkija Niilo Mäki
Instituutin tutkimussopimuksella
Jussi Perkinen, VTM, tutkimusavustaja, tuntityöntekijä 2 pv viikossa,
31.3.2003 saakka
Sisko Puustinen, kirjastosihteeri
Ulla Reiterä-Paajanen, KM, tutkija
Sirkka Ruikkala, KTM, konsultti,
25.2. alkaen
Kirsi Ryhänen, MKT, MAT,
julkaisusihteeri
Antti Teittinen, YTT, dosentti,
tutkija
Hannu Vesala, PsM, tutkija
Oppimateriaalikeskus
Else-Maj Halttunen,
toimistosihteerin sijainen
Risto Hurskainen, osa-aikainen
toimistotyöntekijä
Pirkko Järveläinen, yo-merkonomi,
suunnittelija
Johanna Koivunen, KM,
lastentarhanopettaja, suunnittelija
Leena Kokko, KM, erityisopettaja,
Oppimateriaalikeskuksen johtaja
Eija Lehtiniemi, KM, erityisopettaja,
suunnittelija
Tarja Muukkonen, suunnittelija
(Tikas, 31.8. saakka)
Kai Piipari, sosionomi,
tuotevastaava
Anu Pärssinen, osastosihteeri
(alk. 7.10.)
Ari Sainio, suunnittelija
Mari Sarajärvi, projektisuunnittelija
(Tikas)
Tapio Virta, toimistotyöntekijä
Jelena Vähäkuopus, psykologi,
projektikoordinaattori
Viestintä
Heli Hyttinen, tradenomi, viestintäassistentti (8.8.2003 saakka)
Hanna Hyväri, FM, toimittaja
(Ketju-lehti)

Liitteet

Kaisa Ikävalko, fil. yo, viestintäassistentti (1.9.2003 alkaen)
Anneli Puhakka, YTM,
viestintäpäällikkö
Niina Sillanpää, YTM, sisällöntuottaja (äitiyslomalla 20.5.-21.9.)
Mira Vihmo, TM, sisällöntuottaja
(Tietoa odottajille)
Selkokeskus
Leealaura Harjunpää, FM,
suunnittelija
Petri Kiuttu, toimittaja
Hannu Virtanen, FK, päätoimittaja,
Selkokeskuksen johtaja
Tikoteekki
Ilkka Heikkinen, PsM, IT-vastaava
Sirkku Johansson, projektityöntekijä
(Alue-ATK)
Elina Kallio, INCL-erityistyöntekijä
Marja-Liisa Korpela,
erikoistoimintaterapeutti
(virkavapaalla 31.7. saakka)
Kari Lahti, IT-suunnittelija
Kaisa Martikainen, FM,
puheterapeutti
Taisto Mäki, siistijä
Anna-Kaisa Ojanen, FM,
puheterapeutti
Sari Pesu, AAC-ohjaaja,
(1.10. alkaen)
Satu Railosvuo, erikoistoimintaterapeutti
Niina Rautio, AAC-ohjaaja
(3.2. alkaen, äitiyslomalla
21.10.2003 alkaen)
Eija Roisko, KM, Tikoteekin johtaja
Pirjo Saari, johtava erityistyöntekijä
Anu Sallinen, FK,
suunnittelusihteeri
Elina Siltala, projektityöntekijä
(Itse-hanke)
Maija Ylätupa, vs. toimintaterapeutti (kokopäiväinen 31.7. saakka;
osa-aikainen 1.8. alkaen)
Papunet
Päivi Honkonen, media-assistentti,
HTML-koodaaja
Kimmo Kykkänen, ohjelmoija
Antti Laakkonen, äänityöntekijä
Marianna Ohtonen, FM,
projektipäällikkö
Tanja Räsänen, FM, sisällöntuottaja
Inkka Sundblad, osa-aikainen
sisällöntuottaja (25.6. asti)
Sami Älli, PsM, IT-suunnittelija
Maija Ylätupa, osa-aikainen
sisällöntuottaja (1.8. alk.)

Yhdessä kasvamaan -projekti
Mirva Alakoskela, KM,
projektipäällikkö
Ulla Reiterä-Paajanen, KM, tutkija
Antti Teittinen, YTT, tutkija
Marjo Timonen, projektisihteeri
Irma Tirkkonen, KM,
koulutussuunnittelija
Anne Vierros, projektisuunnittelija
Hallinto ja talous
Eija Aukio, merkonomi,
talouspäällikkö (27.1. alk.)
Marjo Koivisto, KTM, taloussihteeri
Taru Lindberg, toimistosihteeri
Brita Lindroos, siistijä
Marko Peltomäki,
tietohallintosuunnittelija
Sisko Rauhala, FK, johdon
assistentti/ koordinaattori (kansainväliset asiat)
Merja Rämö, palvelusihteeri
Veli-Pekka Sinervuo, KTM,
toiminnanjohtaja
Jari Vilja, toimistotyöntekijä
LIITE 6.
KEHITYSVAMMASÄÄTIÖN
HALLITUS
Puheenjohtaja
Kunnallisneuvos Simo Paassilta
- kuntayhtymän johtaja
Pertti Rajala
Varapuheenjohtaja
Kunnallisneuvos Sakari Nuutinen
- kuntayhtymän johtaja Erkki Paara
Jäsenet:
Kuntayhtymän johtaja
Matti Huovinen
- Erikoissairaanhoitaja
Pekka Kettunen
Kansanedustaja Outi Ojala
- psykiatrian erikoislääkäri
Raimo Miettinen
Koulutuspäällikkö
Pirkko-Liisa Ollila
- erityisopettaja
Kristiina Hämäläinen
Asiamies: toiminnanjohtaja
Veli-Pekka Sinervuo
Sihteeri: johdon assistentti
Sisko Rauhala
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LIITE 7.
SELKOKESKUKSEN
NEUVOTTELUKUNTA 2003
Puheenjohtaja: Pirkko-Liisa Ollila
Varapuheenjohtaja:
Merja Salanko-Vuorela
Sihteeri: Hannu Virtanen
Seuraavat tahot nimesivät edustajansa neuvottelukuntaan vuonna
2003:
Kehitysvammaliiton oppimateriaalikeskus
Kehitysvammaisten Tukiliitto
Kehitysvammatuki 57
Me Itse ry
Förbundet De Utvecklingsstördas
Väl/LL-center
Autismi- ja Aspergerliitto
Suomen CP-Liitto
Suomen MS-liitto
Invalidiliitto
Alzheimer-keskusliitto
Omaishoitajat ja Läheiset
Aivohalvaus- ja dysfasialiitto
Kuurojen Liitto
Kuulonhuoltoliitto
Suomen Kuurosokeat
HERO Helsingin seudun erilaiset
oppijat
Vanhustyön keskusliitto
Valtakunnallisien Eläkeläisjärjestöjen Neuvottelukunta
Joensuun yliopisto/erityiskasvatuksen laitos
Jyväskylän yliopisto/erityispedagogiikan laitos
Helsingin yliopisto/opettajankoulutuslaitos
Diakonia-ammattikorkeakoulu
Turun kristillinen opisto
Äidinkielen opettajain liitto
Näkövammaisten kirjasto
Niilo Mäki Instituutti
Suomen kirjastoseura
Kirkon diakonia- ja yhteiskuntatyön
keskus
Kotimaisten kielten tutkimuskeskus
Työväen Sivistysliitto
Opetusministeriö/selkokielityöryhmä
Opetushallitus
Työministeriö
Stakes
Valtakunnallinen vammaisneuvosto.
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LIITE 8.
SELKOUUTISTEN JA
LL-BLADETIN TOIMITUSNEUVOSTO 2003
Pertti Rajala (puheenjohtaja)
Hannu Virtanen (sihteeri)
Kristel Kivisik-Sööt
Leena Kokko
Mikael Lindholm
Tarja Tapaninen
Ulla Topi
Matti Välimäki
LIITE 9.
KETJUN TOIMITUSNEUVOSTO 2003
Kehittämispäällikkö
Riitta Hakamäki
Piirinjohtaja Juha-Matti Kivistö
Liikunnanohjaaja Jari Lappalainen
Diplomipedagogi Ulla Lehtinen
Asuntolanohjaaja Päivi Lehikoinen
Kansanedustaja Johannes Leppänen
Piirinjohtaja Markku Niemelä
LIITE 10.
VERNERI-VERKKOPALVELUN
JÄSENET 2003
Eskoon sosiaalipalvelujen
kuntayhtymä
Honkalammen kuntayhtymä
Honkalampi-säätiö
Kehitysvammaisten Tukiliitto
Kehitysvammaliitto
Kolpeneen palvelukeskuksen
kuntayhtymä
Kymenlaakson erityishuollon
kuntayhtymä
Pirkanmaan sosiaalipalvelujen
kuntayhtymä
Pohjois-Pohjanmaan erityishuoltopiirin kuntayhtymä
Pääjärven kuntayhtymä
Satakunnan erityishuoltopiiri
Suojarinteen kuntayhtymä
Uudenmaan erityishuoltopiirin
kuntayhtymä
Vaalijalan kuntayhtymä
Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymä

Liitteet

LIITE 11.
VERNERI-VERKKOPALVELUN
JOHTORYHMÄ 2003
Leena Ekroos, atk-suunnittelija,
Honkalammen kuntayhtymä
Merja Nieminen, vastaava ohjaaja,
Pirkanmaan sosiaalipalvelujen
kuntayhtymä
Airi Nissinen, ylihoitaja,
Vaalijalan kuntayhtymä
Marianna Ohtonen, projektipäällikkö, Kehitysvammaliitto
Pirjo Pohto, johtava sosiaalityöntekijä, Pääjärven kuntayhtymä
Anneli Puhakka, viestintäpäällikkö,
Kehitysvammaliitto
Tupu Sammaljärvi, tiedotuspäällikkö,
Kehitysvammaisten Tukiliitto
Niina Sillanpää, sisällöntuottaja,
Kehitysvammaliitto
LIITE 12.
VOIMAVARAT VAIKUTTAVIKSI -PROJEKTIN
JOHTORYHMÄ JA ALLILAATUVERKOSTON
JOHTORYHMÄ 2001-2003
Eila Rahunen, lehtori, Jyväskylän
ammattikorkeakoulu (pj.)
Eija Bergman, kehittämispäällikkö,
Helsingin kaupungin Sosiaalivirasto
Pekka Kauppinen, talousjohtaja,
Satakunnan erityishuoltopiirin
kuntayhtymä
Pekka Kettunen, Kehitysvammaliiton liittohallituksen edustaja
Leena Matikka, tutkimusjohtaja,
Kehitysvammaliitto
Merja Niemi, sosiaaliohjaaja,
Halikon kunta
Salme Näsi, laskentatoimen
professori, Tampereen yliopisto
Anneli Pohjola, Akatemian tutkija,
Lapin yliopisto
Marjaana Suosalmi, koulutuspäällikkö, Kehitysvammaliitto
Susanna Hintsala, projektipäällikkö,
Kehitysvammaliitto (siht.)
LIITE 13.
VAMMAISTEN ASUMISPALVELUJEN LAATUSUOSITUSTEN HYÖDYNTÄMINEN -PROJEKTIN
OHJAUSRYHMÄ
Leena Matikka, tutkimusjohtaja,
Kehitysvammaliitto (pj.)
Riitta Haverinen,
kehittämispäällikkö, Stakes
Aini Kimpimäki, ylitarkastaja,
Sosiaali- ja terveysministeriö

Salme Sundqvist, kehityspäällikkö,
Suomen Kuntaliitto
Anne Wasen, toiminnanjohtaja,
Helsingin kaupungin Toimiva koti
Harry Yltävä, sosiaalityöntekijä,
Lohjan kaupunki
Susanna Hintsala, projektipäällikkö,
Kehitysvammaliitto (siht.)
LIITE 14.
NEURONETIN
JOHTORYHMÄ 2003-2004
Raija Hiljanen, psykologi,
Satakunnan erityishuoltopiirin
kuntayhtymä (pj.)
Anna-Terttu Alho, psykologi,
Eskoon sosiaalipalvelujen
kuntayhtymä
Leena Matikka, psykologi,
tutkimusjohtaja, Kehitysvammaliitto
Ritva Mänttäri, Kehitysvammaliiton
liittohallituksen edustaja
Sirpa Papinsaari, psykologi,
Pirkanmaan sosiaalipalvelujen
kuntayhtymä
Lea Pehkonen, psykologi, Kymenlaakson erityishuollon kuntayhtymä
Tuula Saarimäki, psykologi
Vesa Närhi, psykologi,
Niilo Mäki Instituutti (siht.)
LIITE 15.
PAPUNETIN JOHTORYHMÄ
JA LAAJENNETTU
JOHTORYHMÄ
Anne Grönroos,
koulutussuunnittelija,
Kehitysvammaisten Tukiliitto ry
Terttu Elo,yhteyspäällikkö,
Aivohalvaus- ja dysfasialiitto ry
Henrietta Valkonen, toiminnanjohtaja, Autismi- ja Aspergerliitto ry
Mikael Lindholm, toiminnanjohtaja, Förbundet De Utvecklingsstördas Väl rf.
Ritva Mänttäri, palvelupäällikkö,
Kehitysvammaliiton hallitus
Ilona Toljamo, palvelupäällikkö,
Suomen CP-liitto ry
Eija Roisko, Tikoteekin johtaja,
Kehitysvammaliitto ry
Marianna Ohtonen,projektipäällikkö,
Kehitysvammaliitto ry
Anna-Liisa Salminen,
kehittämispäällikkö, Stakes
(laajennettu johtoryhmä)
Elsi Veijola, ylitarkastaja,
Opetusministeriö
(laajennettu johtoryhmä)
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LIITE 16.
TIKOTEEKIN JOHTORYHMÄ
Puheenjohtaja:
Erikoislääkäri Raija Korpela
Professori Seppo Halme ✟
Tutkija Tuula Hurnasti
Ylilääkäri Tapani Kallanranta
Erikoistoimintaterapeutti
Katri Kokko
Palvelupäällikkö Ritva Mänttäri
Kehittämispäällikkö Timo Puomio
(1.10.2003 saakka)
Toiminnanjohtaja Aimo Strömberg
Apuvälinekouluttaja Erkki Suorlahti
(1.10.2003 lähtien)
Puheterapeutti Minna Vanhala
Toiminnanjohtaja
Veli-Pekka Sinervuo
Tikoteekin johtaja Eija Roisko
LIITE 17.
HENKILÖKUNNAN JA
LUOTTAMUSHENKILÖIDEN
JÄSENYYDET TYÖRYHMISSÄ
Toiminnanjohtaja Veli-Pekka Sinervuo oli Asumispalvelusäätiö Aspan
ja Rehabilitation International Rifin
hallituksen jäsenen.
Tutkimusjohtaja Leena Matikka
oli Kuopion yliopiston Vammaistutkimusyksikön johtokunnan jäsen,
Vammaistutkimuksen tukisäätiön
hallituksen ja tutkijaverkoston
johtokunnan jäsen, YTY ry:n ERIprojektiryhmän jäsen ja EteläSuomen osaamiskeskuksen ohjausryhmän jäsen.
Selkokeskuksen johtaja
Hannu Virtanen toimi kirkon selkokielen asiantuntijaryhmän ja Aikakauslehtien Liiton sisäisen ryhmän
jäsenenä sekä Valtion taidemuseon
saavutettavuusneuvontaprojektin ja
Kuurojen liiton Virtuopon ohjausryhmässä.
Hallituksen jäsen Pertti Rajala valittiin opetusministeriön Vammaiset ja
kulttuuri -toimikunnan jäseneksi.
Suunnittelija Leealaura Harjunpää
toimi opetusministeriön selkokielityöryhmän sihteerinä ja Näkövammaisten kirjaston johtokunnan jäsenenä ja Stakesin koordinoiman Design for All (DfA) -verkoston jäsenenä.
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Viestintäpäällikkö Anneli Puhakka
oli DfA-asiantuntijaverkoston jäsen.
Oppimateriaalikeskuksen johtaja
Leena Kokko toimi opetushallituksen
erityisopetuksen tietoverkkojen kehittämisryhmässä, Jyväskylän yliopiston erityisopetuksen ja kasvatuksen
kesäkongressin ydinryhmässä sekä
Verkkosalkku 2 -projektin ohjausryhmässä.
Tikoteekin johtaja Eija Roisko
oli STM:n ja Stakesin Verkostoituvat
tulkkipalvelut l. Veturi-hankkeen
asiantuntijafoorumin ja Uudenmaan
asiantuntijaryhmän jäsen, puhevammaisten edustaja Kelan vammaisten
ja sairaiden asiakaspalvelutyöryhmässä, ISAAC:n hallituksen varapuheenjohtaja sekä Stakesin kommunikointiin ja apuvälineisiin liittyvä
asiantuntija.
Puheterapeutti Satu Railosvuo
oli Kehitysvammaisten Tukiliiton
Malike-ohjausryhmän jäsen.
Projektipäällikkö Marianna Ohtonen
oli Stakesin koordinoiman Cost 219
työryhmän (vanhusten ja vammaisten tiedonsiirronratkaisut) jäsen,
DfA-asiantuntijaverkoston jäsen sekä
Verkkosalkku 2 -verkostotyöryhmän
jäsen.
Marjaana Suosalmi oli Kirkon
diakonia- ja yhteiskuntatyön kehitysvammatyön asiantuntijaryhmän jäsen
ja Pohjoismaisen foorumin (NNF)
suomalaisen koordinaatioryhmän jäsen ja STM:n palveluohjauskokeilun
johtoryhmän jäsen.
Tutkija Antti Teittinen ja tutkija
Hannu Vesala toimivat Vammaistutkimuksen tutkijaverkoston johtokunnassa ja Antti Teittinen oli KeskiSuomen Vammaispalvelusäätiön
jäsen.
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Kehitysvammaliitto on valtakunnallinen järjestö, jonka toiminnan
tavoitteena on edistää kehitysvammaisten ja muiden oppimisessa, ymmärtämisessä ja kommunikaatiossa tukea tarvitsevien ihmisten tasaarvoa ja mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan täysivaltaisina jäseninä. Tähän tavoitteeseen liitto pyrkii mm. tutkimustoiminnan, koulutuksen ja tiedotuksen avulla, tuottamalla materiaalia kuntoutukseen
ja oppimiseen sekä edistämällä puhetta tukevien ja korvaavien kommunikointikeinojen käyttöä ja selkokielistä tiedonvälitystä ja kulttuuria. Kehittämistoiminnan päämääränä ovat entistä paremmat palvelut pienten erityisryhmien suuriin tarpeisiin.

Kehitysvammaliitto
Viljatie 4 A
00700 Helsinki
Puhelin (09) 348 090 (vaihde)
(09) 3480 9300 (koulutus)
(09) 3480 9350 (oppimateriaalikeskus Opike)
(09) 3480 9250 (tutkimusyksikkö Kotu)
(09) 3480 9240 (Selkokeskus)
(09) 3480 9370 (Tikoteekki)
(09) 3480 9217 (Tiedotus)
(09) 3480 9240 (lehtitilaukset)
Telefaksi (09) 385 3398
Sähköposti kvl@famr.fi tai etunimi.sukunimi@famr.fi
Internet: www.kehitysvammaliitto.fi

