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Toiminnanjohtajan katsaus

Toiminnanjohtajan
katsaus
Vuoden vaihteessa Suomen yhdestoista vuosi Euroopan unionin
jäsenenä täyttyi. Suomen talous on tänä aikana kehittynyt lähes
kaikkien mittarien mukaan euroalueen valioksi. Euroopan unioni
on vastaavasti muuttunut epäyhtenäisen kehityksen vuoksi huonosti ennustettavaksi. Unionin laajentuminen 25 valtion kokonaisuudeksi on tehnyt päätöksenteosta entistä haastavampaa. Levottomuudet jatkuivat edelleen maailmalla ja kansainvälinen epävarmuus heijastui myös Eurooppaan. Tällä kertaa oli vuorossa Lontoon heinäkuinen
metro- ja bussiliikenne.
Kotimaista keskustelua on hallinnut kuntien taloudellinen tilanne ja mahdollisuudet palvelujen järjestämiseen tulevaisuudessa. Kesken hallituskautta käynnistettiin erittäin haasteellinen kunta- ja palvelurakenneuudistushanke, jonka tavoitteena on rakenteiden uudistaminen
paremmin tulevaisuutta vastaaviksi. Sosiaali- ja terveyspolitiikan puolella uuden hankintalain
valmistelu kirvoitti erittäin vilkkaan keskustelun.
Sosiaali- ja terveysjärjestöt saivat kunnollisen yllätyksen kesäkuussa verottajan tarkentaessa
yleishyödyllisten yhteisöjen verotusohjetta. Tulkintaa hieman lievennettiin joulukuussa ja tavoitteena on tarkentaa verotusohjetta kevään 2006 aikana niin, että yleishyödyllisyyden määrittelyssä rajanvetokysymykset tulevat kuvatuksi oikeuskäytännön esimerkkien avulla. Joka
tapauksessa tämä verottajan aloite ehti johtaa melko laajaan palvelutoiminnan yhtiöittämiseen
järjestöissä.
Verottajan aktiviteetti on merkittävä järjestöjen kannalta jopa historiallisesti tarkasteltuna.
Järjestöt ovat pitkään toimineet luontevassa yhteistyössä valtiovallan kanssa. Uusia haasteita
on otettu vastaan ja niihin on järjestynyt myös rahoitus. Kansalaisyhteiskuntaa on rakennettu
yhdessä, mutta nyt järjestöille tärkeää yleishyödyllistä asemaa ollaan nakertamassa käytännössä ilman minkäänlaista poliittista keskustelua. Markkinavoimien varaan lasketaan palvelujen
tuotannossa tällä hetkellä monien mielestä liiankin paljon. Järjestöjen haastavana tehtävänä on
ollut asiakkaan näkökulman ja palvelujen laadun ylläpitäminen keskustelussa.
Hallitusohjelmaan kirjattu vammaislakien yhteensovittaminen jatkui toimintavuonna. Sosiaalija terveysministeriö sai syksyllä kaivattuja lisäresursseja kirjoitustyöhön ja työ pääsi suvantovaiheen jälkeen etenemään. Uudistuksen toteuttaminen kustannusneutraalisti on aiheuttanut
suurta huolta kehitysvammakentässä. Poliittista tahtoa on toistaiseksi löytynyt vain asuntojen
rahoittamiseen. Maan hallituksen tavoitteena on antaa vammaispoliittinen selonteko eduskunnalle kevään 2006 aikana. Selonteon työstäminen jatkui myös toimintavuonna.
Vuonna 2005 käynnistyi liitossa kaksi uutta Raha-automaattiyhdistyksen tukemaa projektia.
Osallisuuteen vuorovaikutusaloitteilla -hankkeen tavoitteena on edistää vaikeimmin kehitys-



Kehitysvammaliitto

Kuva: Petri Juntunen

Kehitysvammaliiton viimevuotinen toimintakertomus palkittiin parhaana Pricewaterhouse Coopersin järjestämässä Avoin
raportti 2005 -kilpailussa. 10 000 euron palkintoa olivat noutamassa talouspäällikkö Eija Aukio, viestintäpäällikkö Anneli
Puhakka ja toiminnanjohtaja Veli-Pekka Sinervuo.

vammaisten aikuisten vuorovaikutusta ja kommunikointia arjessa yhdessä lähihenkilöiden
kanssa. Hankkeessa kokeiltavia toimintatapoja on mahdollista soveltaa kaikkien puhevammaisten ihmisten ja heidän kommunikointikumppaniensa välisessä vuorovaikutuksessa. Kehitysvammaisten palvelujen hyvät käytännöt -projektin päämääränä on edistää kehitysvammapalvelujen uusiutumista ja kehittymistä tuottamalla ja levittämällä tietoa kehitysvammapalvelujen
hyvistä paikallisista, valtakunnallisista ja kansainvälisistä palvelumalleista ja toimintakäytännöistä.
Sambia ja Mosambik olivat edelleen liiton kehitysyhteistyökohteita. Sambiassa pitkän yhteistyön jälkeen vastuu toiminnan jatkumisesta siirtyi paikalliselle järjestölle. Lähialueyhteistyötä
tehtiin Pietarissa ja Udmurtian tasavallassa. Liiton asiantuntemusta hyödynnettiin myös pienehkössä hankkeessa Kuubassa.
Liitto sijoittui parhaat työpaikat -kilpailussa kolmannen kerran kolmanneksi julkisyhteisöjen
sarjassa. Henkilöstön osaaminen on monipuolista ja mielikuva liitosta työnantajana hyvin positiivinen. Myös taloudelliset näkymät vuodelle 2006 ovat hieman aikaisempaa myönteisemmät.



Tämä on Kehitysvammaliitto
Kehitysvammaisten ihmisten euroviisujen tarkoituksena on tuoda esiin kehitysvammaisten ihmisten kulttuuria ja osaamista. Vuonna 2005 euroviisut järjestettiin Grazissa Itävallassa ja voiton veivät portugalilaiset Rita Joana (vas.) ja Marcio
Reis (oik.). Suomea edusti kunniakkaasti Oskari Lepistö Jyväskylästä.
Hyvä arki on keskeinen
osa elämänlaatua.

Kuva: Anneli Puhakka

Kuva: Hanna Hyväri

Lähtökohtana ihmisarvon kunnioitus
Kehitysvammaliitto on valtakunnallinen asiantuntijajärjestö, jonka tarkoituksena on edistää
kehitysvammaisten ja muiden oppimisessa, ymmärtämisessä ja kommunikoinnissa tukea tarvitsevien ihmisten tasa-arvoa, yhteiskunnallista osallisuutta ja hyvää elämää. Kehitysvammaliitto pyrkii vaikuttamaan yhteiskuntaan niin, että kaikki kansalaiset otetaan eri elämänalueilla
tasavertaisesti huomioon. Ihmisarvon kunnioitus, asiantuntemus, luotettavuus, vuorovaikutuksellisuus ja saavutettavuus ovat arvolähtökohtia, joita Kehitysvammaliitto toiminnassaan
noudattaa ja joita se levittää muuhun yhteiskuntaan.
Kehitysvammaliitossa on hallinnollisesti kahdeksan yksikköä, jotka toteuttavat liiton
päämääriä kukin omilla keinoillaan:
Liiton viestintä nostaa julkisuuteen ajankohtaisia aiheita pyrkimyksenään vaikuttaa ihmisten
asenteisiin ja päätöksentekoon. Viestintäyksikkö vastaa myös Ketju-lehdestä, Verneri-verkkopalvelusta, liiton internet-sivuista, intranetistä ja jäsentiedotuksesta.
Tutkimusyksikkö Kotu arvioi ja kehittää kehitysvammapalvelujen laatua yhdessä palveluntuottajien kanssa sekä tekee tieteellistä tutkimusta. Ikääntyvien kehitysvammaisten tukiprojekti ja Kehitysvammapalvelujen hyvät käytännöt -projekti ovat Kotun hallinnoimia. Kotu vastaa
Alli-laatuverkostosta ja Neuronetistä sekä pitää yllä kehitysvamma-alan kirjastoa.
Koulutus- ja kehittämispalvelut suunnittelee ja toteuttaa alan täydennyskoulutusta. Koulutuksia tehdään sekä tilauksesta räätälöityinä koulutuksina ja konsultointina että valtakunnal-



Tämä on Kehitysvammaliitto

Kuva: Kimmo Räisänen

lisina koulutustilaisuuksina. Yhteistyössä Niilo Mäki Instituutin kanssa toteutettava Laaja-alaiset oppimisvaikeudet -projekti on koulutusyksikön vastuulla.
Oppimateriaalikeskus Opike tuottaa materiaaleja erilaisten oppijoiden kuntoutukseen ja
opetukseen. Tikas-hanke on Opikkeen toimintaa.
Tietotekniikka- ja kommunikaatiokeskus Tikoteekki edistää puhevammaisten ihmisten
kommunikointia ja vammaisten ihmisten tietotekniikan käyttöä. Osallisuuteen vuorovaikutusaloitteilla -projekti sekä INCL-työ ovat Tikoteekin toimintaa.
Papunet-verkkopalveluyksikkö edistää selkeää ja esteetöntä kommunikointia internetpalveluiden avulla. Rullattava kuvakertomus -projekti oli Papunetin toimintaa.
Selkokeskus edistää selkokielistä tiedonvälitystä ja kulttuuria. Selkokeskus julkaisee Selkouutisia ja LL-Bladetia, toimittaa selkokielisiä sivuja Papunetiin sekä kouluttaa selkokielestä.
Talous- ja hallintoyksikkö johtaa liiton toimintaa sekä huolehtii liiton taloudesta, henkilöstöhallinnosta, järjestötyöstä sekä yhteistyöstä kotimaisten ja ulkomaisten sidosryhmien kanssa.
Liiton toimisto
Liitolla on toimitilat Helsingissä, Malmilla, osoitteessa Viljatie 4 A, 00700 Helsinki.
www.kehitysvammaliitto.fi



Viestintä

Kuva: Tapio Mustasaari

Kuva: Anneli Puhakka

Ketju voitti Postin Asiakaslehtikilpailun. Palkinnon ottivat vastaan toimittaja Hanna Hyväri ja viestintäpäällikkö
Anneli Puhakka. Tuomariston puheenjohtajana oli Image Kustannuksen toimitusjohtaja Ville Ailio.

Käsikirjoitustyöpajaa ohjaa dramaturgi Leena Virtanen. Tarinankertominen aloitettiin draamaharjoituksilla ja yhteisillä
keskusteluilla elokuvan tarkoituksesta ja teemoista. Mukana
olivat mm. Kalle Havumäki, Mia Puttonen, Sami Helle, Sirkka Leikola ja Olli-Pekka Lappinen. Elokuvan valmistumisesta
tehdään dokumenttielokuva, jonka ohjaa Rostislav Aalto.

Tiedotus edistää osallisuutta
Kehitysvammaliiton viestinnän tavoitteena on vaikuttaa asenteisiin ja päätöksentekoon ja siten
parantaa kehitysvammaisten ja muiden oppimisessa, ymmärtämisessä ja kommunikaatiossa
tukea tarvitsevien ihmisten elämänlaatua. Tähän pyritään mm. nostamalla julkisuuteen alaa
koskevia aiheita sekä tiedottamalla suoraan keskeisille kohderyhmille. Viestinnän avulla myös
lisätään jäsenistön ja muiden tärkeiden yhteistyökumppaneiden tietoa Kehitysvammaliiton toiminnasta sekä luodaan positiivista mielikuvaa liitosta ja näin vaikutetaan liiton
yhteiskunnalliseen asemaan.
Ulkoisessa tiedotuksessa painopisteenä oli kehitysvammaisten ihmisten ja muiden liiton kohderyhmien yhteiskunnallisen osallisuuden
edistäminen. Näkyvimpiä tiedotusvälineissä käsiteltyjä aiheita
olivat selkokieli, laaja-alaiset oppimisvaikeudet ja niiden aiheuttama syrjäytymisvaara, ikääntyvien kehitysvammaisten palvelujen
kehittämistarve sekä tietotekniikka vammaisten ihmisten tukena.
Mediaseurannan mukaan vuonna 2005 julkaistiin 230 juttua,
joissa mainittiin Kehitysvammaliitto. Tämän lisäksi on julkaistu
runsaasti kehitysvamma-aiheisia juttuja, joissa liiton tiedotus on
ollut osallisena, mutta joissa Kehitysvammaliittoa ei mainita.
Opetusministeriön ja Nokian lahjoituksen tuella aloitettiin tiedotushanke, jossa tuotetaan kehitysvammaisten ihmisten oma elokuva. Tavoitteena on saada elokuvan avulla
julkisuutta kehitysvammaisten ihmisten elämälle ja ajatuksille suuren yleisön keskuudessa.
Kesäkuussa käynnistyi käsikirjoitustyöpaja, jota ohjaa ammattidramaturgi. Elokuvan työnimi
on Ajatus maailmasta.



Viestintä

Lehdet Ketju ja Frontiers
Ketju on Kehitysvammaliiton aikakauslehti, jonka lukijat ovat pääasiassa alan henkilöstöä, päätöksentekijöitä ja omaisia. Ketjun tarkoituksena on levittää kehitysvammapalvelujen hyviä käytäntöjä, kertoa kehittämistarpeista ja ajankohtaisista aiheista sekä lisätä alan yhteenkuuluvuutta.
Ketju-lehti ilmestyi kuusi kertaa vuonna 2005. Vuoden lopussa levikki oli hieman vajaat 3000
kappaletta. Lehden teemoja olivat mm. selkokieli, asuminen, lemmikkieläimet hyvinvoinnin
edistäjinä, esteettömyys ja tietotekniikka, työ ja päivätoiminta sekä vammaisen lapsen syntymä
ja toisaalta kuoleman kohtaaminen. Keväällä julkaistiin opiskelijanumero, josta otettiin tavallista suurempi painos ja jota postitettiin kaikkiin sosiaalialan oppilaitoksiin ja ammattikorkeakouluihin, joissa on vammaistyön opetusta. Erikoisnumeron tarkoituksena oli esitellä opiskelijoille kehitysvamma-alan monipuolisia töitä ja saada heidät kiinnostumaan työstä kehitysvammaisten ihmisten parissa. Lehdestä saatiin myönteistä palautetta oppilaitoksilta.
Ketju-lehden vuoden huipensi Postin Asiakaslehtikilpailun voitto kuluttaja- ja järjestölehtien
sarjassa. Tuomariston mukaan Ketju-lehdestä heijastuu positiivinen tekemisen meininki. Jutuista kumpuaa myönteinen elämänasenne ja usko tulevaisuuteen. Lehdessä on paljon luettavaa ja se käsittelee aiheita monesta eri näkökulmasta.
Liiton englanninkielinen tiedotuslehti Frontiers ilmestyi kerran vuoden lopussa. Ulkomaisille
yhteistyökumppaneille postitettavan lehden aiheina olivat tietoyhteiskunnan esteettömyys ja
saavutettavuus sekä Kehitysvammaliiton toiminta esteettömämmän yhteiskunnan puolesta,
selkokieli, kommunikointi sekä kehitysvammalain ja vammaispalvelulain yhteensovittaminen.

Muu tiedotus
Kehitysvammaliiton internet-sivujen (www.kehitysvammaliitto.fi) saavutettavuutta parannettiin selkokielisen osion avulla. Myös kauppa-palvelua kehitettiin. Sähköisten julkaisujen tuottaminen vilkastui ja yhä useampia projektien loppuraportteja ja tutkimusjulkaisuja julkaistiin
sähköisinä liiton sivuilla. Vierailijoita sivuilla käy keskimäärin 6400 kuukaudessa.
Kuukausittain lähetettiin Kehitysvammaliiton jäsenille sähköinen jäsentiedote. Liiton sisäisen
tiedotuksen välineeksi on vakiintunut intranet.
Liiton graafista ilmettä päivitettiin. Painotuotteiden ulkoisen ilmeen uudet linjaukset saatiin
valmiiksi vuoden loppuun mennessä. Samalla uudistettiin logo.
Liitto osallistui aktiivisesti erilaisille messuille ja muihin tapahtumiin, joissa esiteltiin liiton
toimintaa.

Kehitysvammaliiton logon uudisti graafikko Harri Heikkilä.



Viestintä

Verneri-verkkopalvelu
Verneri-verkkopalvelu (www.verneri.net) palvelee
kehitysvammaisia ihmisiä, heidän omaisiaan, alan
henkilökuntaa, asiantuntijoita, opiskelijoita, lasta
odottavia perheitä ja suurta yleisöä. Vernerissä on
yhteen paikkaan koottuna yleistä ja kokemusperäistä kehitysvamma-alan tietoa asiantuntijoilta ja
asianosaisilta. Vernerin yhteistyökumppanit liitteessä 13.
Vernerin yleiskielisellä puolella on käyttäjälähtöisesti jäsenneltyä tietoa kehitysvammaisuudesta,
palveluista ja etuuksista sekä ajankohtaisista tapahtumista. Keväällä Vernerissä toteutettiin opiskelijakampanja samanaikaisesti Ketju-lehden kanssa.
Verneriin koottiin opiskelijoiden ja alan kokeneiden
konkareiden näkemyksiä ja ajatuksia kehitysvammatyöstä ja alan valinnasta. Verkossa oli myös
ammattilaisten ja opiskelijoiden keskustelupalsta. Syksyllä kampanjaa jatkettiin oppilaitosvierailuilla yhteistyössä alan henkilöstön kanssa. Näin kehitysvammatyötä tehtiin tunnetuksi ja
pyrittiin vastaamaan alalla vallitsevaan huoleen ammattitaitoisen henkilökunnan riittävyydestä
tulevaisuudessa.
Vuoden 2005 aikana Vernerin yleiskieliselle puolelle tuotettiin uutta aineistoa alan henkilökunnalle oman työn kehittämisestä ja ensitiedosta. Uutta tietoa tuotettiin myös päihteistä
sekä vapaa-ajasta. Vuorovaikutteiset osiot lisäsivät suosiotaan. Neuvontapalsta on jatkuvasti
vilkkaassa käytössä, ja sille tuli vuoden 2005 aikana 208 kysymystä. Suurin osa kysymyksistä
koski tavalla tai toisella raskautta ja vammaisuutta. Asiantuntijaneuvontaa ja Tietoa odottajille
-osiota markkinoitiin kaikkien suomenkielisten äitiysneuvoloiden kautta jaettavalla esitteellä.
Myös keskustelupalstoilla oli runsaasti kävijöitä. Keskustelupalstoille kirjoitettiin 1087 puheenvuoroa ja aiheet vaihtelivat kehitysvammaisen lapsen syntymästä kouluvalintoihin ja monenlaisten arjen vinkkien etsimiseen. Keskustelupalstan käyttäjät ovat pääasiassa kehitysvammaisten ihmisten omaisia tai raskaana olevia naisia.
Vernerin tukihenkilö- ja vertaistoimintaa kehitettiin laajentamalla tukihenkilöjoukkoa. Tukihenkilöt vastasivat pääasiassa Vernerin avoimella keskustelupalstalla. Henkilökunnalle tarkoitetun sähköisen konsultoinnin tarvetta kartoitettiin kyselyllä, joka lähetettiin kaikkiin Vernerin jäsenyhteisöihin ja jota jaettiin
myös koulutustilaisuuksissa.

Vernerin kävijämäärä oli kuukausittain keskimäärin
13 000.

Kaikkiaan Vernerin kävijämäärät pysyivät vakiintuneella tasolla:
enimmillään kävijöitä oli helmikuussa 16 335 ja vähimmillään
heinäkuussa 8951 kävijää. Keskimäärin vierailuja oli reilut 13 000
kuukausittain. Kävijäkyselyn mukaan Vernerissä olevaa tietoa pidetään hyödyllisenä ja mielenkiintoisena.
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Palvelut selkokielen käyttäjille

Vernerin selkokielinen puoli toimii helppokäyttöisenä porttina internetin maailmaan ja kehitysvammaisten ihmisten omana ilmaisukanavana. Selkosivujen tekninen alusta uudistettiin
kokonaan ja samalla ulkoasua muutettiin, rakenteesta tehtiin entistä selkeämpi ja
käytettävyydeltään parempi ja kuvankäyttöä linjattiin yhtenäisemmäksi. Selkosivuilla otettiin käyttöön synteettinen ääni, joten kaikki tekstit voi nyt myös halutessaan
kuunnella. Kehitysvammaisia ihmisiä aktivoitiin kirjoittamaan ja kuvaamaan itse
mm. kirjoitussarjalla Meidän työkeskus. Selkopuolelle tuotettiin uutta aineistoa
alkoholin käytöstä ja harrastuksista sekä vammaispalvelulain ja kehitysvammalain
yhteensovittamisesta. Presidenttiehdokkaille lähetettiin kehitysvammaisten ihmisten
laatimia kysymyksiä ja vastaukset julkaistiin Vernerissä.
Selkopuolen suosituimpia osioita olivat leikkimieliset testit ja neuvontapalsta VerkkoKerttu, johon tuli vuoden aikana ennätysmäärä, 225 kysymystä. Kaiken kaikkiaan
kävijämäärä selkosivuilla oli keskimäärin hieman yli 2500 kävijää kuukausittain.
www.verneri.net

Selkokielen edistäminen
Selkokeskuksen tehtävät ovat Selkouutisten ja LL-Bladetin julkaiseminen, selkokielisten internet-sivujen toimittaminen, selkokirjallisuuden edistäminen, selkokieleen liittyvien koulutus- ja
julkaisupalvelujen tuottaminen sekä yhteistyö- ja tiedotuskanavana toimiminen.
Selkouutiset ja saman lehden ruotsinkielinen versio LL-Bladet ilmestyivät 26
kertaa. 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 aikana lehdissä toteutettiin ulkoasu-uudistus.

Selkokeskukselta
tilattiin vuoden
aikana 11
selkomukautusta.

Papunet-verkkopalvelun sivuille toimitettiin tietoa lukuisista eri aiheista, selkokirjoista ja -esitteistä sekä Selkouutisten verkkolehti. Yhteistyössä
FDUV:n kanssa ylläpidettiin myös ruotsinkielisiä selkosivuja. Selkosivujen
kävijämäärät kasvoivat vuoden aikana niin, että syksyllä kävijöitä oli jo yli 10 000
kuukaudessa. Papunetin selkosivujen ohella päivitettiin myös Selkokeskuksen yleiskielisiä
sivuja, joilta löytyy mm. laaja tietopaketti selkokielen teoriasta.
Vuoden 2005 aikana Selkokeskukselta tilattiin 11 selkomukautusta, joista laajin oli Kuurojen
liiton kanssa toteutettu Virtuopo-portaalin selkosivut. Oikeusministeriön kanssa toteutettiin
presidentinvaaleihin liittynyt esitekampanja. Selkokeskus aloitti myös sähköisen, neljä kertaa
ilmestyneen tiedotteen julkaisemisen.
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Palvelut selkokielen käyttäjille

Kuva: Patrik Lindström

Kuva: Hannu Virtanen

Selkokeskuksen selkokirjatyöryhmä antoi joka toinen vuosi jaettavan
Seesam-palkinnon tietokirjailija ja taidehistorioitsija Satu Itkoselle ja
graafikko Markus Itkoselle tunnustuksena heidän yhdessä toteuttamastaan selkokielisestä taidekirjasta Muuttuvat kuvat – polkuja suomalaiseen
taiteeseen. Palkinnon luovuttivat kirjailija Marianne Peltomaa, kulttuuriasiainneuvos Anneli Äyräs ja Leealaura Leskelä Selkokeskuksesta.

Merja Suikki voitti Selkokeskuksen selkokirjatyöryhmän järjestämän kirjoituskilpailun.

Selkokeskus jatkoi valtion selkokirjatuen jakamista. Apurahat jakaa erillinen selkokirjatyöryhmä, johon mm. kirjailijajärjestöt nimeävät edustajansa. Apurahojen turvin ilmestyi vuoden
aikana eri kustantajilta kahdeksan uutta selkokirjaa. Kirjoista julkaistiin uusi esite, ja vuoden
aikana jatkettiin selkokirjojen keskitettyä välitystoimintaa. Välitystoiminnan kautta myytiin
vuoden aikana 946 selkokirjaa. Selkokirjoilla oli myös Helsingin kirjamessuilla oma osasto.
Selkokeskuksen edustajat toimivat kouluttajina ja luennoitsijoina 26 tilaisuudessa, ja Selkokeskuksella oli kuusi nimettyä asiantuntijaa eri puolilla Suomea. Vuoden aikana jatkettiin kirjoittajakoulutukseen liittyvää yhteistyötä Oriveden opiston kanssa ja toteutettiin kaksi verkkokirjoituskurssia.
Selkokeskus edisti selkokieleen liittyvää yhteistyötä niin kotimaassa kuin kansainvälisesti.
Selkokeskuksen tukena toimi Selkokeskuksen neuvottelukunta, johon toimintavuonna nimesi
edustajansa 29 tahoa (15 sosiaalialan järjestöä ja 14 muuta tahoa). Raha-automaattiyhdistys
tuki taloudellisesti Selkokeskuksen toimintaa ja lehtien julkaisua.

www.selko.fi
www.papunet.net/selko
www.papunet.net/selkokeskus
www.verneri.net/selko
www.kehitysvammaliitto.fi/selkotietoa
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Selkeää ja esteetöntä
kommunikointia
internetissä
Papunet-verkkopalveluyksikön tavoitteena on palvella puhevammaisia
ihmisiä ja selkokielen käyttäjiä edistämällä selkeää ja esteetöntä kommunikointia internet-palveluiden avulla. Yksikkö tuottaa Papunet-sivuston
(www.papunet.net), ylläpitää teknisesti Verneri-sivustoa (www.verneri.
net), alan toimijoiden kuten Tikoteekin, Kahvakeskusten, Selkokeskuksen, LL-Centerin ja ISAAC Suomi Finland ry:n kotisivuja sekä toimii
yhteistyö- ja tiedotuskanavana.
Papunet-yksikkö tuottaa alan ammattihenkilöstölle, lähihenkilöille ja
suurelle yleisölle tutkimukseen ja kokemukseen perustuvaa tietoa puhevammaisuudesta ja alan uusimmista tietoteknisistä apuvälineistä. Lisäksi
Papunet kehittää ja tuottaa eri tavoin kommunikoiville ihmisille selko-,
kuva- ja blisskielisiä sivuja sekä pelisivuja. Papunet-sivusto on myös
kanava toimintaan, tiedonvaihtoon sekä omien kirjoitusten ja kuvien
julkaisemiseen.
Vuonna 2005 keskeistä oli selkokielisten ja pelisivujen käytettävyyden parantaminen käytettävyystutkimusten perusteella, ohjeiden laatiminen selkokielisten internet-sivujen toteuttamiseksi, käyttäjälähtöisen osallistavan suunnittelun ja arvioinnin kehittäminen sekä painikekäyttöisten vuorovaikutteisten osioiden toteuttaminen.
Vuoden aikana uudistettiin selkokieliset sivut. Uudistuksen yhteydessä laajennettiin synteettisen äänituen käyttöä. Pelisivuille kehitettiin useita painikekäyttöisiä pelejä ja tehtäviä.
Yleiskielisille sivuille kehitettiin useita arjen työvälineitä sisältäviä materiaaliosioita yhteistyössä Opikkeen ja Pääjärven kuntayhtymän kanssa, mm. viittomis- ja materiaali-ideat. Lisäksi
täydennettiin mm. kuva- ja äänipankkia, alan sanastoa ja kuvallisia toimintaohjeita. Puhe- ja
kehitysvammaisille ihmisille järjestettiin piirustuskilpailu, jonka tuloksia esiteltiin internet-sivujen ja kiertävien näyttelyiden kautta. Kuvasivuille kehitettiin erityisesti aikuisille soveltuvia
aineistoja, kuten kuvallisia sananlaskuja ja kansanlauluja.

Papunetin
sivuilla kävi
kuukausittain
lähes 33 000
vierailijaa.

Opetusministeriön rahoittamassa Rullattava kuvakertomus -monikanavasovellus -projektissa luotiin työkalu rullattavien kuvakertomusten
rakentamiseen. Rullattava kuvakertomus on elokuvan ja sarjakuvan välimaastoon sijoittuva tarinankertomisen väline. Sovelluksen
avulla toteutettiin Miten karhu menetti häntänsä -kansansatu ja
Papunetin joulukalenteri.
Vuoden aikana jatkettiin yhteispohjoismaista NUH:n rahoittamaa
Symbered-symbolityökalu-projektia ja käynnistettiin Nokian rahoi-
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Kuva: Anneli Puhakka

tuksen turvin Osallistava pelisuunnittelu -projekti yhteistyössä
Espoon kaupungin Eestinmetsän koulun kanssa.
Toimintakauden aikana Papunetin henkilökunta koulutti eri
puolilla Suomea 15 tilaisuudessa. Koulutuksissa käsiteltiin
mm. internetin saavutettavuutta, selkokieltä internetissä ja
vaikeavammaisten verkkomateriaaleja.

Rullattava kuvakertomus
toteutettiin yhteistyössä
näyttelijä-elokuvaohjaaja Tero
Jartin kanssa. Kyösti Väntänen
toteutti kertomuksen äänen.

Sivuilla kävijöiden määrä on kasvanut vuoden aikana merkittävästi. Käytetyimmät sivut olivat peli-, yleis- ja selkosivut.
Koko sivuston kuukausittainen kävijämäärä vaihteli vuoden
aikana 17 209–52 479 (ka. 32 729) välillä. Kävijäkyselyn mukaan sivusto koettiin erittäin hyödylliseksi, laajaksi ja ajankohtaiseksi.
Papunet-sivuston toteutuksessa on mukana alan kansallisia ja
kansainvälisiä asiantuntijoita ja organisaatioita, mm. Aivohalvaus- ja dysfasialiitto, Autismi- ja Aspergerliitto, Förbundet
De Utvecklingsstördas Väl rf, Kehitysvammaisten Tukiliitto ja
Suomen CP-Liitto.
www.papunet.net

Rullattava kuvakertomus on sarjakuvan ja elokuvan välimuoto.
Papunetiin toteutettiin kansansatu ”Miten karhu menetti häntänsä”
rullattavana kuvakertomuksena.
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Tietoa ja tukea vuorovaikutukseen
Tietotekniikka- ja kommunikaatiokeskus Tikoteekki edistää puhevammaisten ihmisten kommunikointia ja vammaisten ihmisten tietotekniikan käyttöä. Kymmenen vuotta toimineen
Kehitysvammaliiton Tikoteekin ja alueellisten Tikoteekkien palvelut kattavat koko maan.
Kehitysvammaliiton Tikoteekki toimii alansa kehittämiskeskuksena, tuottaa asiakaspalveluita Uudenmaan alueella sekä koordinoi yhdentoista alueellisen yksikön Tikoteekki-verkostoa.
Kehitysvammaliiton Tikoteekin tehtävä on koota ja välittää tietoa puhetta tukevasta ja korvaavasta kommunikoinnista (AAC = Augmentative and Alternative Communication) ja alan
uusimmista tietoteknisistä mahdollisuuksista sekä kehittää uusia toimintamalleja, jotka edistävät vammaisten ihmisten osallistumista yhteisönsä täysivaltaisina jäseninä.

Tiedotus, koulutus ja kehittäminen
Kolme kertaa vuodessa ilmestyvää Tikonen-tiedotetta jaettiin Ketjun välissä ja lisäksi erillisenä
1500 tilaajalle sekä messuilla ja koulutustilaisuuksissa. Video kommunikoinnin mahdollisuuksista julkaistiin täydentämään samasta aiheesta tehtyä esitettä, josta otettiin lisäpainos. Videon
esimerkit auttavat ymmärtämään, miten puhetta tukevia ja korvaavia kommunikointimenetelmiä hyödynnetään arjen vuorovaikutustilanteissa. Lisäksi Tikoteekki kokosi ja julkaisi kirjasen
Monien mahdollisuuksien tietokone. Kirjaan on kerätty esimerkkejä ja kokemuksia tietokoneen käytöstä apuvälineenä.
Opas-esitesarjaan tuotettiin Passi yhteiseen kieleen -esite sekä yhteistyössä Aivohalvaus- ja
dysfasialiiton, Suomen CP-liiton, Kehitysvammaisten Tukiliiton ja Autismi- ja Aspergerliiton
kanssa Tulkkipalvelu-opas. Tavoitteena on levittää puhevammaisten ihmisten kommunikointiin liittyvää tietoa omaisille sekä opetuksen, kuntoutuksen ja terveydenhuollon alalla toimiville. Kaikkiaan Opas-sarjan esitteitä on painettu 77 000 kappaletta.
Tikoteekki tiedottaa alan ajankohtaisista asioista alueellisille AAC-yhdyshenkilöille ja järjestää
heille vuosittain neuvottelu- ja seminaaripäivän. Toimintakauden aikana jatkettiin myös Studia
AAC -keskustelutilaisuuksien järjestämistä. Kolmeen ajankohtaisista aiheista järjestettyyn tilaisuuteen kerääntyi yhteensä 163 henkilöä. Tikoteekin toimintaan kävi tutustumassa 35 ryhmää.
Opiskelijoiden lisäksi Tikoteekissa vieraili mm. vanhempainryhmiä ja sairaaloiden kuntoutustyöryhmiä.
Tikoteekki koulutti yhteensä 20 päivää kuntoutuksen ja hoitoalan ammattilaisia sekä alan opiskelijoita. Tikoteekki järjesti kuudennen Sillalla – På Bron -seminaarin alan uusimmista tutkimuksista ja käytännöistä opetus- ja kuntoutusalan henkilöstölle. Seminaarissa oli 175 osallistujaa. Lisäksi Tikoteekin työntekijät pitivät 21 luentoa seminaareissa ja kongresseissa Suomessa.
Vuonna 2005 jatkettiin Kommunikoinnin arvioinnin vaikuttavuus -tutkimusta yhteistyössä
Helsingin yliopiston ja aluekeskusten kanssa. Tutkimuksen avulla selvitetään tekijöitä, jotka
vaikuttavat puhevammaisten ihmisten kuntoutuksen tavoitteiden saavuttamiseen ja käynnistävät yhteisössä prosessin vuorovaikutustaitojen kehittämiseksi. Myös videohavainnoinnin
käyttöä asiakastyössä kehitettiin edelleen.
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Asiakaspalvelut
Tikoteekkiin tuli toimintavuoden aikana 18 maksusitoumusta kommunikoinnin arviointiin.
Arviointijaksojen pituus oli noin kahdeksan kuukautta. Arvioinnit toteutettiin pääosin asiakkaan toimintaympäristössä moniammatillisen tiimin (puheterapeutti, toimintaterapeutti ja
tarvittaessa tietotekniikkavastaava sekä AAC-ohjaaja) yhteistyönä. Asiakkaalle kehitettävien
kommunikointimateriaalien ja -ohjelmien suunnittelu toteutettiin tiimityönä.
Tietokoneen käytön arviointiin saatiin kymmenen maksusitoumusta. Ohjatusti tietokoneohjelmiin tutustui vuoden aikana 19 asiakasta ja heidän lähihenkilöitään. Kolmen käyntikerran
aikana opastettiin asiakasta ja lähihenkilöitä käyttämään tietokoneohjelmia tavoitteellisesti ja
kuntouttavasti.

Tikoteekki-verkosto ja muu yhteistyö
Verkostoituminen tukee Tikoteekkien välistä yhteistyötä, palvelujen kehittämistä sekä työntekijöiden osaamisen laajentamista. Kolme alueellista yksikköä siirtyi vuonna
2005 uusiin, entistä ajanmukaisempiin tiloihin, ja Jyväskylässä toiminta
siirtyi kaupungilta Keski-Suomen keskussairaalan alaisuuteen.

Tikoteekki
tiedottaa puhevammaisuudesta,
kommunikoinnista
ja vuorovaikutuksesta.
Opas-sarjassa on
painettu yhteensä jo
77 000 esitettä,
joissa aiheena ovat
kommunikoinnin ja
tietokoneen käytön
mahdollisuudet.

Kehitysvammaliiton Tikoteekin henkilökunta osallistui uusien
työntekijöiden perehdyttämiseen, ja neljän alueellisen yksikön työntekijöitä oli mukana ryhmätyönohjauksessa. Kentän
työntekijöille järjestettiin kaksi teemapäivää, Tikoteekkiverkoston koulutuspäivä sekä työkokouksia.

Kehitysvammaliiton Tikoteekki kokosi alan asiakaspalveluita toteuttavat toimijat yhteiseen neuvottelupäivään
syksyllä 2005. Tikoteekki
osallistui puhevammaisten
tulkkipalvelujen kehittämiseen
olemalla jäsenenä Suomen CPliiton Puhevammaisten tulkkipalvelu
-projektin johtoryhmässä, Uudenmaan
ja valtakunnallisen Veturin työryhmissä sekä
asiantuntijana Uudenmaan tulkkipalvelujen hankintapiirissä.
Lisäksi Tikoteekki osallistui valtakunnallisen puhevammaisten
tulkkipalvelutyöntekijöiden verkoston työhön.
Kehitysvammaliiton Tikoteekki jatkoi yhteistyötä Näkövammaisten keskusliiton kanssa Näkömonivammaiset
lapset -projektissa, jossa toteutettiin lasten kuntoutuskurssi,
koulutettiin alan työntekijöitä sekä konsultoitiin asiakkaita
Etelä-Pohjanmaalla ja Kymenlaaksossa. Syksyllä käynnistyi NUH:n rahoituksella kaksivuotinen Peliprojekti, jonka
tavoitteena on kerätä tietoa tavallisista tietokonepeleistä, jotka
toimivat erikoisohjelmien kanssa.
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Oiva-projektissa kehitetään vaikeimmin kehitysvammaisten ihmisten mahdollisuuksia kommunikointiin ja vuorovaikutukseen.

Vaikeimmin kehitysvammaisten osallisuuden tukeminen
Vuonna 2005 käynnistyi RAY:n rahoittama neljävuotinen OIVA – Osallisuuteen vuorovaikutusaloitteilla -hanke, jossa tuetaan vaikeimmin kehitysvammaisten ihmisten kommunikoinnin ja
vuorovaikutuksen kehittämistä. Mukana yhteistyössä ovat Honkalammen kuntayhtymä, Pirkanmaan sosiaalipalvelujen kuntayhtymä, Kehitysvammatuki 57 ry sekä Helsingin yliopiston
käyttäytymistieteellisen tiedekunnan puhetieteiden laitos.
Vuoden aikana käynnistettiin havainnointi- ja toiminnan aktivointimentelmien kartoitus. Lisäksi koottiin vaikeasti kehitysvammaisille aikuisille soveltuvia toiminnan aktivoinnin materiaaleja ja käynnistettiin uusien materiaalien suunnitteleminen.
Hankkeessa mukana oleville tahoille toteutettiin kuusi koulutustilaisuutta, joihin osallistui
kaikkiaan 227 henkilöä. Yhteisöjen vuorovaikutuksen kehittämiseksi käynnistettiin neljä videohavainnointiryhmää: kaksi Honkalammella, yksi Ylisillä ja yksi Kehitysvammatuki 57 ry:n
Oskarinpuiston yksikössä Helsingissä. Ryhmät kokoontuivat syksyn aikana kukin kolme kertaa.
Myös videohavainnointiryhmien ohjaajille järjestettiin vertaistukitapaamisia.
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Kehittämisprojektit
Hyvät käytännöt kiertoon
Kehitysvammaisten palvelujen hyvät käytännöt -projekti käynnistyi RAY:n tuella.
Projektin päämääränä on edistää kehitysvammaisille asiakkaille tarkoitettujen palvelujen kehittymistä tukemalla alan palveluntuottajaorganisaatioiden työtä palvelujen arvioinnissa ja kehittämisessä sekä tuottamalla
ja levittämällä tietoa alan hyvin toimivista, asiakkaiden hyville vaikutusmahdollisuuksille perustuvista käytännöistä. Projekti toteutetaan Alli-laatuverkoston yhteydessä.

Projektissa
laadittiin hyvän
käytännön
määritelmä
tunnuspiirteineen
ja ohjeet hyvän
käytännön
tunnistamiseen.

Vuoden 2005 aikana valmisteltiin projektin toimeenpanosuunnitelma. Vuoden loppuun mennessä yhdeksän asumis- tai työ- ja
päivätoimintayksikköä ilmoittautui vuoden 2006 arviointikierrokselle. Projektissa laadittiin hyvän käytännön määritelmä tunnuspiirteineen. Lisäksi laadittiin ohjeet hyvän käytännön tunnistamiseen ja kuvaamiseen. Kehitysvamma-alan Verneri-verkkopalveluun
laadittiin Hyvät käytännöt -sivusto (www.verneri.net/hyvatkaytannot),
joka projektin edetessä täydentyy hyvien käytäntöjen tietopankiksi.

Vuoden 2005 aikana käynnistettiin myös hyvien käytäntöjen hakuprosessi tiedottamalla asiasta
ja kannustamalla alan toimijoita ilmoittamaan tietämistään hyvistä käytännöistä. Hyvien käytäntöjen arviointia varten käynnistettiin hakuprosessi arviointiraadin jäseneksi.

Ikääntyvien kehitysvammaisten palvelut kuntoon
Ikääntyvien kehitysvammaisten tukiprojektin tavoitteena on ikääntyvien kehitysvammaisten ihmisten palvelujen kehittäminen ennaltaehkäiseviksi ja kehitysvammaisten henkilöiden
toimintakykyä ylläpitäviksi. Projektissa tuotettiin kehitysvammaisten ikääntymiseen liittyvää
tietoa kehitysvamma-alan työntekijöiden sekä kehitysvammaisia henkilöitä hoitavien omaisten
käyttöön. Projektissa kehitettiin ja kokeiltiin käytännössä ikääntyvien kehitysvammaisten toimintakykyä ylläpitävää, liikuntasisältöistä senioriklubi-toimintamallia. Lisäksi on tehty arviointimenetelmien kehittämistyötä osana projektin laajempaa tavoitetta lisätä kehitysvamma-alan
henkilöstön tietämystä ja osaamista sekä työvälineitä liittyen ikääntymiseen ja toimintakykyyn.
Vuoden 2005 aikana senioriklubi-toimintamallia kokeiltiin seitsemässä paikallisessa klubissa.
Sekä klubien ohjaajien että klubilaisten kokemukset olivat myönteisiä. Kaikkien klubien toiminta on jatkunut kokeiluvaiheen jälkeen. Kokemusten perusteella valmistettiin Senioriklubin
ohjaajan opas, jossa kuvataan Senioriklubi-toimintamalli sekä annetaan käytännön ohjeita ja
esimerkkejä klubitoiminnan käynnistämiseksi ja toteuttamiseksi. Senioriklubitoimintaa esiteltiin marraskuussa järjestetyssä Vireyttä vanhuuteen -seminaarissa. Senioriklubitoimintaan
liittyvää koulutusta järjestää vastaisuudessa Suomen Kehitysvammaisten Liikunta ja Urheilu ry.
Vuoden 2004 lopussa kerätyn kyselyaineiston tuloksista julkaistiin raportti Ikääntyminen
haasteena kehitysvammapalveluille. Raportissa tarkastellaan kehitysvammapalveluja tuotta-
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Kuva: Kimmo Räisänen

Senioriklubit tarjoavat ikääntyville
kehitysvammaisille ihmisille
toimintakykyä ylläpitävää liikuntaa
ja sosiaalisia kontakteja.

vien organisaatioiden näkemyksiä ikääntyville ja ikääntyneille kehitysvammaisille ihmisille
järjestettävien palvelujen sekä ikääntymiseen liittyvien arviointimenetelmien nykytilasta ja
kehittämistarpeista. Tulosten mukaan palvelujen kehittämiseksi tarvitaan kehitysvammaisten
ihmisten ikääntymiseen liittyvää tietoa ja koulutusta, arviointimenetelmiä erityisesti toimintakykymuutosten ja dementian tunnistamiseen sekä toimintakykyä ylläpitävien toimintamuotojen ja toimintatapojen kehittämistä.

Laaja-alaiset oppimisvaikeudet ja syrjäytymisen ehkäisy
Vuonna 2003 aloitettua Laaja-alaiset oppimisvaikeudet ja syrjäytymisen ehkäisy -projektia
jatkettiin yhteistyössä Niilo Mäki Instituutin kanssa. Tavoitteena on ollut oppia tunnistamaan
erityistä tukea tarvitsevia oppilaita ennen kuin nämä siirtyvät peruskoulusta toisen asteen
opintoihin. Painopiste on ollut projektiin osallistuneille kouluille annetuissa konsultaatioissa.
Kokemuksia oppilaiden siirtymävaiheen tukemisesta hyödynnetään jatkossa Kehitysvammaliiton koulutus- ja kehittämispalveluiden suunnittelussa. Kehitysvammaliiton osuus projektin
tutkimustyöstä on ollut selvittää, miten sellaiset nuoret, joilla on kouluiässä todettu laaja-alaisia oppimisvaikeuksia, ovat selviytyneet myöhemmin elämässään.

Tutkimushankkeet
Kehitysvammaisten elämänkulkua tutkitaan monitieteisessä projektissa, joka toteutetaan
yhteistyössä Jyväskylän, Kuopion ja Helsingin yliopistojen kanssa. Kotun tutkimusosuudessa
selvitetään palvelujen vaikutuksia kehitysvammaisten hyvinvointiin ja palvelujärjestelmän
muutoksia 1960-luvulta nykypäivään. Tutkijaryhmässä jatkettiin yhteisjulkaisun valmistelua.
FAS-lasten ja -nuorten tutkimus- ja kuntoutusprojektin tutkimusten raportointia jatkettiin
väitöskirjahankkeena. Syventävät haastatteluaineistot raportoitiin.
Yhdessä kasvamaan -projektissa ilmestyi Neljä keskustelua inkluusiosta -raportti, jossa tarkas-
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teltiin pilottikuntien avainhenkilöiden ryhmäkeskustelujen avulla, miten projektin toteuttaminen rakentui. Projektin ydin oli inkluusion (tasavertainen osallistumisoikeus ja osallisuus)
edistäminen kunta- ja koulutasolla neljässä pilottikunnassa ja -koulussa.

Arviointi- ja kehittämishankkeet
Laatuhanke Varsinais-Suomessa
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 kuntayhtymää strategisessa suunnittelussa, organisaation suorituskyvyn mittaamisessa sekä palvelujen tuotteistamisessa. Hankkeen kehittämisryhmälle järjestettiin
koulutus- ja kehittämispäiviä sekä toteutettiin konsultaatioita videoneuvotteluna. Kehitysvammaliiton tuella valmistuivat organisaation päivitetty tuotekartta, priorisoitujen palvelujen
tuotekuvaukset, palvelusuunnitelmien toteutumisen arvioinnit, asumispalveluyksiköiden
toimintakulttuurin arvioinnit sekä lyhytaikaishoidon laadunarvioinnin välineet.

Kuntien palvelut kehitysvammaisille 1994 – 2000
Väitöskirjatyönä jatkettiin tutkimusta kuntien kehitysvammapalvelujen rakenteessa ja tuotannossa tapahtuneista muutoksista vuosien 1994 ja 2000 välisenä aikana. Tutkimuksessa selvitetään myös kuntien toimintaympäristöjen eri tekijöiden vaikutuksia kehitysvammapalvelujen
muotoutumiseen.
Eniten vaikutusta palvelurakenteeseen ja palvelujen tuotantotapaan näyttää olevan kuntatyypillä. Pienet haja-asutuskunnat tarjoavat keskimäärin paljon palveluasumista ja perhehoitoa
sekä tuottavat palvelujaan itse tai ostavat ne lähikunnista. Isommat taajamakunnat ja kaupungit tarjoavat enemmän ryhmäkotiasumista. Poliittisten puolueiden kannatuksella kunnassa ei
ollut ajanjakson alussa lainkaan vaikutusta palvelurakenteeseen tai palvelujen tuotantotapaan,
mutta kuntien itsenäisen päätäntävallan lisääntymisen myötä paikallispolitiikan vaikutus palvelujen muotoutumiseen on lisääntynyt.

Asiakkaiden toimintakyky Kymenlaaksossa
Arvioinnin tavoitteena oli selvittää Kymenlaakson erityishuollon kuntayhtymän pitkäaikaisia
asumis- ja hoitopalveluja käyttävien asiakkaiden toimintakyky Keto-arviointiasteikon avulla ja analysoida tulokset verraten niitä valtakunnallisiin keskiarvoihin. Tulokset raportoitiin
palveluyksiköittäin sekä koko kuntayhtymän tasolla. Tuloksista selvisi, etteivät kuntayhtymän
asiakkaiden keskiarvot poikenneet valtakunnallisen vertailutietokannan keskiarvoista. Saatuja
tuloksia on myöhemmin tarkoitus hyödyntää kuntayhtymän palvelujen suunnittelussa. Yhtenäisen tiedon kerääminen kuntayhtymän asiakkaista nähtiin tarpeelliseksi, jotta tilojen saneerauksen yhteydessä voitaisiin ottaa huomioon muuttuvan asiakaskunnan tarpeet ja pohtia
mahdollisia uusien asiakasryhmien tarpeita.

20

Tutkimus-, koulutus- ja kehittämistoiminta

Savon Koti Oy:n laatujärjestelmä
Tutkimusyksikkö Kotu toteutti Savon Koti Oy:n ISO 9001 -standardiin perustuvan laatujärjestelmän esiauditoinnin. Toimeksianto koostui ISO-standardin mukaisesta laatujärjestelmän esiauditoinnista sekä laatujärjestelmän kehittämiseen suuntautuvasta konsultoinnista. Toimeksiantoon
kuuluivat laatukäsikirjan arvioiminen, auditointitilaisuuden suunnittelu ja toteutus sekä auditoinnin ja kehittämisehdotusten raportointi. Tavoitteena oli todentaa Savon Koti Oy:n laatukäsikirjassa kuvatun laadunhallintajärjestelmän toteutuminen käytännössä. Lisäksi arvioitiin, kuinka
Savon Kodin laatujärjestelmä täyttää ISO 9001-standardin ja lainsäädännön edellyttämän asiat.
Auditointitilaisuudessa ja -raportissa annettiin ehdotuksia laatujärjestelmän ja laatukäsikirjan
kehittämiseksi.

Tuotekehittely
Keto on Kehitysvammaliitossa kehitetty toimintakyvyn arviointiasteikko, joka soveltuu erityisesti kehitysvammaisten henkilöiden toimintakyvyn arvioimiseen. Asteikkoa on kehitetty
vuodesta 1996 lähtien. Asteikkoa ja sen käyttöä esiteltiin useissa tilaisuuksissa sekä järjestettiin
paikallista koulutusta. Saadun palautteen mukaan Keto-asteikkoa halutaan soveltaa asiakkaiden hoitoisuuden määrittelyssä sekä omaishoidon tukipäätöksiä tehtäessä että henkilökuntamitoituksia suunniteltaessa. Näihin pyritään tulevaisuudessa vastaamaan.

Verkostot
Alli-laatuverkosto
Alli-laatuverkosto on Kehitysvammaliiton ylläpitämä
verkosto alan palveluntuottajaorganisaatioille. Verkosto
tarjoaa jäsenilleen asiantuntijavälineitä ja vertaistukea palvelujen arviointiin ja kehittämiseen. Verkoston
toiminnassa oli vuoden 2005 loppuun mennessä ollut
mukana yhteensä noin 50 organisaatiota eri puolilta
Suomea. Vuoden aikana laatukierroksensa sai päätökseen
22 organisaatiota. Laatukierroksen suorittaneille organisaatioille laadittiin loppulausunto laatukierrostyöskentelystä ja
sen tuloksista.

Alli-laatuverkoston
toiminnassa oli vuoden
loppuun mennessä
ollut mukana noin
50 organisaatiota.

Laatukierroksensa loppuun saattaneille organisaatioille tarjottiin mahdollisuutta jatkaa Alli-laatuverkoston jäseninä. Laatukierroksen vuosina 2004-2005 loppuun saattaneista 40 organisaatiosta 19 vahvisti vuoden 2005 loppuun mennessä jatkavansa verkoston jäsenenä.
Syksyllä 2004 käynnistynyt Bertta-benchmarking-valmennus jatkui toukokuuhun 2005. Valmennukseen osallistui seitsemän organisaatiota, joista viisi oli laatukierroksen pilottiryhmänä
suorittaneita organisaatioita ja kaksi liittyi uusina jäseninä mukaan.
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Marraskuussa 2005 järjestettiin neljäs Alli-työkonferenssi otsikolla Saanko sanotuksi, tulenko kuulluksi – vuorovaikutus laadun avaimena. Konferenssiosallistujia oli yhteensä 44, joista
neljännes oli kehitysvammaisia osallistujia. Työkonferenssissa jaettiin kolmatta kertaa Vuoden
Alli -palkinto. Vuoden Alliksi valittiin Papanmäen asuntola Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymästä.

Neuronetti-verkosto
Neuronetti on kehitysvamma-alan psykologien asiantuntijaverkosto. Verkoston tavoitteena on
neurokognitiivisen tiedon soveltaminen kehitysvammaisuuteen, kehitysvammaisten henkilöiden neurokognitiivisen kuntoutuksen kehittäminen ja neurokognitiivisen asiantuntemuksen
syventäminen kehitysvamma-alan psykologien keskuudessa. Neuronetillä on toiminnan aloittamisesta saakka ollut kolme erillistä toimintamuotoa: ryhmätyönohjaus, internetin välityksellä
toimiva keskusteluryhmä sekä tiedonhankinta- ja kirjastopalvelut. Vuonna 2005 Neuronetissä
järjestettiin lisäksi yksi koulutuspäivä, joka liittyi matematiikan oppimisvaikeuksiin. Ryhmätyönohjauksia Neuronetissä järjestettiin vuonna 2005 keskimäärin kerran kuukaudessa. Vuositasolla työnohjauskertoja kertyi kahdeksan.
Neuronetin extranet-keskustelutietokanta muutettiin. Uusi keskustelusivusto sijaitsee osoitteessa www.neuronetti.fi.

Julkaisutoiminta
Kotulla on kolme julkaisusarjaa, joita toimittaa tutkimusjohtaja. Lisäksi julkaistaan
tarvittaessa erillisjulkaisuja, lähinnä arviointiasteikkoja. Kotu-tutkimuksia-sarjassa on tieteellinen arviointimenettely. Siinä julkaistaan
väitöskirjoja ja muita tieteellisiä julkaisuja
suomeksi, englanniksi tai ruotsiksi. Kotu-raportteja-sarjassa julkaistaan arviointiraportteja, projektien loppuraportteja ja muita lähinnä suomenkielisiä tutkimusjulkaisuja. Kotunet
on verkkojulkaisusarja. Sen julkaisut ovat luettavissa ja
tulostettavissa Kehitysvammaliiton www-sivuilta
(www.kehitysvammaliitto.fi). Kaikissa julkaisusarjoissa ilmestyy sekä Kotun omien tutkijoiden
että muiden tutkijoiden teoksia.
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Koulutuksen sisältö ja
rakenteet uudistuivat
Liiton koulutus- ja kehittämispalveluihin tehtiin toimintavuoden aikana suuria rakenteellisia ja sisällöllisiä
uudistuksia. Henkilöstökoulutuksen ja konsultaatiopalveluiden markkinat ovat viime vuosina olennaisesti
muuttuneet. Asiantuntijapalveluita tarjoavia tahoja on
tullut lisää ja kilpailu on koventunut. Henkilöstökoulutuksen määrärahoja on kuntasektorilla samaan aikaan
yleisesti supistettu. Henkilöstön kehittämistä ja koulutusta
toteutetaan yhä useammin erillisrahoituksella osana erilaisia
projekteja ja kehittämishankkeita.

Tilattuja ja tilaajan
toiveiden mukaan
räätälöityjä koulutustilaisuuksia ja työpajoja
järjestettiin toimintavuonna 56.
Lisäksi pidettiin erilaisia
luentoja ja konsultaatiotapaamisia sekä
neljä valtakunnallista
koulutusta.

Koulutus- ja kehittämispalveluiden tehtävät ja toimintatavat arvioitiin uudelleen. Toimintavuoden aikana organisaatiota kevennettiin
ja kehitettiin samalla tiimiorganisaatiota. Koulutuspalveluiden tuottamiseen haettiin uusia
yhteistyökanavia. Tilauskoulutuksissa keskityttiin liiton vahvoihin osaamisalueisiin ja liitossa
kehitettyjen työvälineiden ja -menetelmien hyödyntämiseen.
Keskeisimmäksi toimintamuodoksi tulivat asiakasorganisaatioiden toiveiden mukaan räätälöidyt tilauskoulutukset, joihin liittyy usein myös kehittämistavoite. Niissä kehitysvammapalveluiden työntekijät voivat syventää omaa osaamistaan työtapojaan tarkastellen ja uusia kokeillen ja opetellen. Oppimisprosessia tuetaan ja jäsennetään käyttämällä Kehitysvammaliitossa
kehitettyjä ja tutkittuja työvälineitä mm. toimintakyvyn, elämänlaadun ja palveluiden laadun
arviointiin. Koulutuskokonaisuudet pyritään rakentamaan niin, että osallistujat voivat hyödyntää niiden antia omaan työhönsä ohjatusti jo koulutusprosessin aikana.
Tilattuja ja tilaajan toiveiden mukaan räätälöityjä koulutustilaisuuksia ja työpajoja oli toimintavuonna 56, mikä on lähes kaksinkertainen määrä vuoteen 2004 verrattuna. Niiden lisäksi
pidettiin 12 tilattua luentoa tai konsultaatiotapaamista. Tilaisuuksiin osallistui yhteensä noin
1750 henkilöä (lisäys edelliseen vuoteen 25%). Suurin osa tilauskoulutuksista liittyi paikallisiin
kehittämishankkeisiin, jotka koskivat mm. asumispalveluiden ja työtoimintojen laadun kehittämistä, palveluohjausta, erityispäivähoidon työvälineitä ja -käytäntöjä sekä lapsen oppimisvalmiuksen tukemista. Osa niistä palveli ammatillisen perustiedon jakamista tärkeiksi koetuista
aiheista, erityisesti kehitysvammaisten mielenterveydestä ja ikääntymisestä.
Ammatti- ja alakohtaisia neuvottelupäiviä järjestettiin edelleen. Niillä halutaan antaa kentän
työntekijöille mahdollisuus kokemusten vaihtoon ja verkottumiseen. Toimintavuoden aikana
järjestettiin sosiaali- ja terveysalan oppilaitosten opettajien neuvottelupäivät sekä osallistuttiin
Perhehoitoliiton järjestämille perhehoitajien neuvottelupäiville.
Valtakunnalliset, avoimet kurssit tuotettiin toimintavuoden alusta lähtien pääsääntöisesti
yhteistyössä Efeko Oy:n kanssa. Koulutusten aiheet valitaan yhteistyössä, Kehitysvammaliitto
tuottaa niihin sisällöt ja osoittaa kouluttajat, kun Efeko hoitaa tilaisuuksien markkinoinnin,
järjestelyt ja myynnin. Koulutustilaisuuksia pyritään järjestämään tasapuolisesti eri puolilla
Suomea.
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Kuva: Anneli Puhakka

Kuva: Hanna Hyväri

Valtakunnallisia koulutustilaisuuksia järjestettiin toimintavuonna neljä, kun niitä oli vuonna
2004 liiton itse järjestäminä 20. Osallistujien puuttumisen takia peruutettuja koulutuksia oli
13. Siten vain joka neljäs suunniteltu koulutustapahtuma pystyttiin toteuttamaan.
Sekä valtakunnallisten että tilauskoulutusten järjestäminen on edellyttänyt yhteistyötä liiton
eri toimintalohkojen välillä. Vuorovaikutukseen ja kommunikaatioon liittyviä koulutuksia on
järjestetty yhdessä Tikoteekin kanssa. Opikkeen asiantuntijat ovat antaneet koulutusta lukemisvalmiuksien kehittämisestä ja lukemaan oppimisesta, Selkokeskuksen asiantuntijat puolestaan selkokielisestä viestinnästä.
Tilauskoulutusten määrä lisääntyi selvästi edelliseen vuoteen verrattuna. Tilaajien ja osallistujien antamissa palautteissa on arvostettu Kehitysvammaliiton tuottamien koulutusten asiantuntemusta, konkreettisuutta ja käytäntöön sovellettavuutta.
Valtakunnallisten kurssien ja koulutuspäivien kysyntä on sen sijaan romahtanut. Tärkeimmän
palveluiden tuottajien ryhmän, kuntien ja kuntayhtymien, koulutusmäärärahat ovat pysyneet
alhaisina ja koulutuksista on selvästi säästetty. Yhteistyö koulutusten tuottamisessa vaatii myös
vielä kehittämistä. Toimintavuoden lopussa tehdyissä arvioinneissa onkin päätetty tehostaa
markkinointia ja korostaa Kehitysvammaliiton osuutta esim. Efeko Oy:n kanssa toteutettavissa
yhteistyökoulutuksissa.
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Oppimateriaalikeskus Opike tuotti nuorille lukijoille selkokielisen pokkarisarjan ja Tikas-hankkeessa tehtiin uusia selkokielisiä tietotekniikkaoppaita.
Kirjoja voi ostaa Kehitysvammaliitosta tai lainata liiton kirjastosta.

Kirjasto ja tietopalvelut
Toimintavuonna kirjasto palveli tietopalveluin ja lainaamalla kokoelman aineistoa sekä kirjastovierailijoille että kaukopalveluna. Asiakkaat käyttivät internetissä olevaa verkko-ohjelmaa
tiedonhakuun ja lainojensa uusintaan sekä varausten tekoon.
Kokoelma karttui 495 nimekkeellä. Vuoden lopussa kokoelmassa oli lainattavaa aineistoa
runsaat 10 100 nidettä, käsikirjastossa ja lukusalikäytössä noin 1 900 nidettä. Näiden lisäksi
aineistoa oli sijoitettuna Tikoteekin käsikirjastoon, varastokirjastoon ja henkilökunnan työhuonekäyttöön.
Lainatapahtumia oli 5244, mikä on vähemmän kuin edellisenä vuonna. Lainaajista suurin ryhmä oli edellisten vuosien tapaan opiskelijat (37,1 %).
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Materiaalituotanto

Osallisuutta ja toimintakykyä
Oppimateriaalikeskus Opike tuottaa materiaalia erilaisia oppijoita ja heidän lähiyhteisöjään
varten. Tarkoituksena on parantaa erilaisten oppijoiden oppimista, tiedonsaantia ja helpottaa
heidän liittymistään tasavertaisina yhteiskuntaan.
Oppimateriaalikeskus Opikkeessa kehitetään uutta materiaalia ja muokataan kansainvälisiä
materiaaleja ja menetelmiä Suomen oloihin sopiviksi.
Materiaalintuotanto painottui vuonna 2005 vaikeasti kehitysvammaisten oppimateriaaleihin
sekä lukemisen materiaaleihin. Perusopetuksen Salaiselle aapiselle kaivattiin jatkoa Lukukirjan muodossa, koska lukutaito oli aapisen myötä avautunut jo monelle kehitysvammaiselle.
Harjaantumiskouluista saadun palautteen mukaan oppilaat oppivat lukemaan jo ensimmäisten
kouluvuosien aikana. Vuonna 2005 tuotettiin myös nuorille lukijoille kolmen kirjan pokkarisarja, jossa oli mukana rakkautta, huumoria ja jännitystä.
Kaikkiaan Opikkeessa tuotettiin vuonna 2005 seitsemän uutta tuotetta ja 18 tuotteesta otettiin
uusintapainokset. Vuonna 1998 tuotettu PREP-materiaalikokonaisuus uudistettiin kokonaisuudessaan palvelemaan paremmin käyttäjiä. Työstettävänä oli 31 uutta materiaalia. Vanhoja
myynnistä poistuneita tuotteita muokattiin verkkomateriaalina jaettaviksi.
Materiaalituotannossa yhteistyö eri toimijoiden kanssa korostuu. Kokeiluvaiheen palautetta
kerättiin entistä aktiivisemmin, jolloin käyttäjän näkökulma saatiin vahvemmin otettua huomioon. Materiaalituotannossa käytettiin myös erilaisia työtiimejä, joissa tuotantoa työstettiin ja
testattiin. Tuotantosuunnitelmissa on yhteistyössä Opetushallituksen kanssa pyritty välttämään
päällekkäistuotteita ja yhdistämään voimavaroja.
Opikkeen myynti pysyi miltei samana kuin edellisvuonna. Myyvimpiä tuotteita olivat Salaiset
aapiset, Tikas-tietotekniikkaoppaat, Kuvionuotit ja pokkarisarjan kirjat.
Noin 40 prosenttia Opikkeen toiminnan rahoituksesta tulee myyntituotoista ja 60 prosenttia
Raha-automaattiyhdistykseltä. Tikas-projekti sai rahoitusta myös ESR:sta. Selkokirjoille saatiin
avustusta opetusministeriön selkokirjoihin suunnatuista varoista.
Vuonna 2005 Opike osallistui 20:een alan messu- ja näyttelytapahtumaan sekä järjesti yhdessä
Pieksämäen sisälähetysseuran oppilaitoksen ja Kirkon diakoniapalveluiden kanssa selkokielipäivän Pieksämäellä. Opikkeen näyttelyssä Malmilla vieraili parituhatta kävijää.
Kansainvälistä yhteistyötä tehostettiin. Yhteistyötä tehtiin Venäjän, Viron ja
Ruotsin kanssa.
Opikkeen tiedotusta parannettiin alkamalla julkaista kahdesti vuodessa Opike-uutisia. Tavoitteena on tiedottaa opetuksen, kasvatuksen ja
koulutuksen asioista sekä antaa syvempää tietoa Opikkeen kehittämishankkeista ja uusista tuotteista.
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seitsemän uutta
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Materiaalituotanto

Kuva: Kimmo Räisänen

Kuva: Kaisa Ikävalko

Tikas-menetelmä ja selkokieliset materiaalit soveltuvat monenlaisille
kohderyhmille: kehitysvammaisille ja autistisille ihmisille, maahanmuuttajille, ikäihmisille jne.

Sami Österholm oli tuhannes Tikas-tietotekniikkakortin suorittaja.

Tikas
Opikkeen laajin kehittämishanke Tikas päättyi projektina heinäkuussa, mutta on jatkanut elämäänsä. Eurooppalaiset järjestöt Inclusion Europe ja EASPD (European Association of Service
Providers for persons with Disabilities) arvioivat Tikaksen kokonaisuudessaan yhdeksi innovatiivisimmista hankkeista erityisopetuksen ja tietotekniikan saralla. Projektin jälkeen Tikastoimintaa ja sisältöjä on levitetty sekä kotimaassa että ulkomailla ja jatkettu kehittämistyötä.
Tikas-projektissa tuotetut tuotteet olivat edelleen kysyttyjä ja uusintapainoksia esimerkiksi
selkokielisistä tietotekniikan opaskirjoista otettiin.
Vuonna 2005 Tikasta alettiin kehittää mediakasvatuksen suuntaan. Opetushallitus valitsi Tikaskouluttajakoulutuksen ja Tikas-koulutusvastaavien koulutuksen yhdeksi opetushenkilöstölle
tarjottavaksi täydennyskoulutukseksi ja myönsi koulutustoimintaan rahallista tukea.
Vuonna 2005 ylitettiin tuhannen suoritetun Tikas-tietotekniikkakortin raja ja 40 uutta koulutusorganisaatiota liittyi Tikas-kursseja järjestävien joukkoon. Opike esitteli Tikas-innovaatiotaan Granadassa ja Lontoossa.

Selkokielisistä
tietotekniikan
opaskirjoista
otettiin uusintapainoksia.
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Perhetyö

Kuvat: Janne Ruotsalainen

Viisivuotiaalla Joel Kivitalolla on INCL-tauti, joka johtaa kuolemaan noin kymmenen vuoden iässä. Kehitysvammaliiton
INCL-työtä tehdään yhteistyössä INCL-yhdistyksen kanssa, jonka puheenjohtaja on Risto Kivitalo. Kuvassa myös Joelin
isoveli Jaben.

INCL-perheiden tukeminen
INCL-työ painottui perhetyöhön INCL- ja Jansky–Bielschowsky-perheiden keskuudessa.
Käytännössä tämä tarkoitti tukemista ja ohjausta arjessa ja erityiskriiseissä. Kontakteja oli 68
perheen kanssa. Vuoden aikana menehtyi kaksi INCL-lasta, ja loppuvuodesta oli elossa 30
INCL-lasta 27 perheessä.
Vuoden aikana tehtiin 54 perhekäyntiä. Erilaisia yhteisneuvotteluja perheen ja sosiaali- ja
terveydenhoitoviranomaisten, päivähoidon ja koulun, työnantajan ja työntekijöiden kanssa
oli yhteensä 24. Perheiden kanssa osallistuttiin palvelusuunnitelma- ja kuntoutuspalavereihin
33 kertaa. Samoin osallistuttiin erilaisiin hoitoneuvotteluihin. Alueellisia perheiden tapaamisia
järjestettiin kolmesti ja erillinen terveiden sisaruksien yhteistapaaminen kerran.
Sosiaali- ja terveydenhuoltohenkilöstölle sekä päivähoidolle ja koulutoimelle annettiin konsultaatioapua ja neuvontaa. Aiheeseen liittyvää materiaalia jaettiin eri toimipisteisiin, ja koulutusja informaatiotilaisuuksien avulla yritettiin valottaa tämän vaikean sairausryhmän erityisongelmia ja -tarpeita. Koulutustilaisuuksia aiheesta oli yhteensä 27. Vuoden aikana tuotettiin esite
INCL-lapsen kuolemasta.
Lähityöntekijöille järjestettiin alueellisten tapaamisten yhteydessä koulutusta ja yhteinen keskustelufoorumi. Osalle henkilökohtaisista hoitajista annettiin yksityisluonteista neuvontaa ja ohjausta. Opiskelijoiden ohjausta lisättiin, ja vuonna 2005 tehtiinkin useita lopputöitä INCL-taudista.
Yhteistyötä Suomen INCL-yhdistyksen kanssa jatkettiin tiiviisti järjestämällä yhdessä erilaisia tilaisuuksia, mm. sopeutumisvalmennuskurssi, sekä osallistumalla yhdistyksen tapahtumiin. Yhteistyötä tehtiin myös Neurologiasäätiön, Näkövammaisten Keskusliiton, Mannerheimin Lastensuojeluliiton ja Folkhälsanin kanssa. Nordiska kulturföreningin Suomen INCL-yhdistykselle myöntämän apurahan turvin järjestettiin ruotsinkielisille INCL-perheille virkistysviikonloppu. Samassa
yhteydessä järjestettiin informaatio- ja koulutustapahtuma ruotsinkielisille INCL-perheille.
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Yhteistyö

Kotimainen yhteistoiminta
Kehitysvammaliitto toimi vuoden aikana yhteistyössä niin jäsentensä kuin alan muiden järjestöjen, Kehitysvammaisten Tukiliiton ja Förbundet De Utvecklingsstördas Välin kanssa. Yhteistyötä tehtiin myös muiden vammaisjärjestöjen, viranomaisten sekä sosiaali- ja terveysjärjestöjen ja yliopistojen kanssa.
Liitto kuului jäsenenä 30 yhteisöön (liite 2.).
Puheenjohtaja Simo Paassilta toimi Vates-säätiön hallituksen puheenjohtajana. Toiminnanjohtaja Veli-Pekka Sinervuo oli Asumispalvelusäätiö Aspan ja Rehabilitation International Rifin
hallituksen jäsen, Vates-säätiön valtuuskunnan varajäsen sekä Vammaisjärjestöjen Kehitysyhteistyöyhdistys Fididan hallituksen varajäsen.
Koordinaattori Sisko Rauhala oli Vammaisjärjestöjen Kehitysyhteistyöyhdistys Fididan hallituksen jäsen. Tutkimusjohtaja Leena
Matikka toimi Tampereen yliopiston dosenttina ja oli Kuopion
yliopiston Vammaistutkimusyksikön neuvottelukunnan jäsen,
Vammaistutkimuksen tukisäätiön hallituksen ja tutkijaverkoston
johtoryhmän jäsen, kuten myös projektipäällikkö Hannu Vesala
ja kehittämispäällikkö Antti Teittinen, Etelä-Suomen sosiaalialan
osaamiskeskuksen ESOn neuvottelukunnan jäsen, sosiaalialan
kehittämishankkeen Etelä-Suomen alueen johtoryhmän jäsen sekä
Helsingin hallinto-oikeuden asiantuntijajäsen. Kehittämispäällikkö Antti
Teittinen toimi dosenttina Joensuun yliopistossa. Erikoissuunnittelija Marika
Hyvärinen toimi Vatesin viestinnän toimitusneuvoston jäsenenä ja Vammaisfoorumin työllisyysryhmän jäsenenä. Selkokeskuksen johtaja Hannu Virtanen toimi kirkon selkokielen asiantuntijaryhmän sekä Aikakauslehtien Liiton sisäisen ryhmän jäsenenä. Viestintäpäällikkö Anneli
Puhakka oli Design for All -asiantuntijaverkoston ja vammaisjärjestöjen naisverkoston jäsen.
Hallituksen jäsen Pertti Rajala toimi opetusministeriön Vammaiset ja kulttuuri -toimikunnan
jäsenenä sekä Vates-säätiön valtuuskunnan jäsenenä. Suunnittelija Leealaura Harjunpää oli
Näkövammaisten kirjaston johtokunnan jäsen. Oppimateriaalikeskuksen johtaja Leena Kokko
toimi Diakonia ammattikorkeakoulun Digitaalisen esteettömyyden tutkimus- ja kehittämisyksikön johtoryhmässä sekä European Computer Driving Licence ECDL:n erityisopetuksen jaoston työryhmässä. Tikoteekin ts. johtaja Kaisa Martikainen oli STM:n ja Stakesin Verkostoituvat
tulkkipalvelut l. Veturi-hankkeen asiantuntijafoorumin ja Uudenmaan asiantuntijaryhmän
sekä Tulkkipalveluiden Uudenmaan hankintapiirin seurantaryhmän jäsen, puhevammaisten
ihmisten edustaja Kelan vammaisten ja sairaiden asiakaspalvelutyöryhmässä sekä Suomen
CP-liiton PuheTUPA-projektin johtoryhmän jäsen. Toimintaterapeutti Satu Railosvuo oli Kehitysvammaisten Tukiliiton Malike-ohjausryhmän jäsen. AAC-sunnittelija Sirkku Johansson
oli ISAAC:n Kommunikaatio-ohjelmat käyttöön -projektin ohjausryhmän jäsen. Toimintaterapeutti Marja-Liisa Korpela (kevät 05) ja IT-vastaava Ilkka Heikkinen (syksy 05) olivat jäseniä
Tampereen yliopiston Tietojenkäsittelylaitoksen TAUCHI-yksikön MUKLA (Multimodaaliset
käyttöliittymät näkövammaisille lapsille) -hankkeen johtoryhmässä. Ilkka Heikkinen oli jäsen
myös saman yksikön COGAIN (Communication by Gaze Interaction) -tutkimushankkeen käyttäjäyhteisöjen seurantaryhmässä. Papunet-verkkopalveluyksikön johtaja Marianna Ohtonen
oli ISAAC-Suomi Finland ry:n hallituksen, Stakesin koordinoiman Cost 219 työryhmän (vanhusten ja vammaisten tiedonsiirronratkaisut) ja Design for All -asiantuntijaverkoston jäsen.

Liitto kuului
jäsenenä
30
yhteisöön.
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Yhteistyö

Liitto antoi kertomusvuoden aikana seuraavat lausunnot:
vammaispalvelujen uudistamisesta sosiaali- ja terveysministeriölle, 6.4.2005
FinOhta:n raportista Raskaudenajan ultraäänitutkimus ja seerumiseulonnat kromosomi- ja rakennepoikkeavuuksien tunnistamiseksi, 8.4.2005
Sosiaalisen työllistämisen työryhmän raportista sosiaali- ja terveysministeriölle, 		
	29.4.2005
Sosiaalityön vahvistamisesta ja sosiaalialan laaja-alaisesta kehittämisestä sosiaali- ja
terveysministeriölle, 27.5.2005
Kotikuntatyöryhmän esityksistä sisäasiainministeriölle, 13.10.2005
YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia edistävästä ja suojelevasta kansainvälisestä
sopimusluonnoksesta ulkoasianministeriölle, 2.11.2005
Liikenne- ja viestintäministeriön konsulttitutkimuksesta luettelopalveluiden soveltuvuudesta, 3.5.2005

Kunniamerkit, ansiomerkit ja standaarit
Toimintavuoden aikana liitto myönsi
kultaisen kunniamerkin projektinjohtaja Fredrick Chitondolle pioneerityöstä Sambian
kehitysvammaisten ihmisten hyväksi
hopeisen kunniamerkin Kehitysvammaliiton hallituksen jäsenelle Ritva Mänttärille
merkittävistä ansioista kehitysvammahuollossa
kultaisen ansiomerkin 35:lle kehitysvammahuollossa 30 vuotta palvelleelle henkilölle
hopeisen ansiomerkin 9:lle kehitysvammahuollossa 20 vuotta palvelleelle henkilölle

Stipendit
Liitto myönsi kolmelle vastavalmistuneelle sosiaali- tai terveydenhuoltoalan opiskelijalle
50 euron stipendin ja Ketjun tai Selkouutisten vuosikerran.
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Kansainvälinen yhteistyö

Urmurtiassa Votkinskin kaupungissa
sijaitsevan laitoksen asukas huoneessaan.

Kuva: Hannu Virtanen

Mosambikissa yhteistyökumppanina on Acrideme, jonka
Beiran paikallisosaston jäseniä kuvassa.

Kuva: Katja Kari

Kansainvälinen toiminta
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.

Kehitysyhteistyö
Sambia
Vuodesta 1999 jatkunut työllistämisprojekti päättyi kertomusvuoden lopussa, ja toiminta
siirtyi paikallisen yhteistyökumppanin ZAEPD-järjestön (Zambia Association on Employment
for Persons with Disabilities) vastuulle. Projektin tavoitteena on ollut Sambiaan soveltuvan
työllistymismallin luominen sekä vammaistietoisuuden lisääminen tiedottamisen ja koulutuksen keinoin. Yhteistyö Sambian järjestöjen kanssa ei kuitenkaan lopu tähän hankkeeseen, sillä
joulukuun lopussa ulkoasianministeriö myönsi Kehitysvammaliitolle hanketuen kaksivuotiselle projektille, jonka tavoitteena on parantaa erityisesti kehitysvammaisten tyttöjen ja naisten
asemaa Sambiassa.

Mosambik
Kehitysvammaliitto aloitti vuoden alussa uuden kehitysvammaisten ammattikoulutus- ja työllistämishankkeen Mosambikissa Maputon, Beiran, Pemban ja Nampulan alueilla. Paikallisena
yhteistyökumppanina toimi edelleen kehitysvammaisten ihmisten vanhempainjärjestö ACRIDEME. Kertomusvuoden aikana järjestettiin ammattikoulutuspaikkoja kymmenille kehitysvammaisille nuorille tavallisissa ammattioppilaitoksissa sekä oppisopimuksin eri puolilla maata.
Projekti saa ulkoasiainministeriön tukea.
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Kansainvälinen yhteistyö

Kehitysvammaliitto toimi asiantuntijana Kuubassa toteutetussa
selkokielihankkeessa. Kuvassa kehitysvammaisia koululaisia
käsityötunnilla.

Kehitysvammaliiton puheenjohtaja Simo
Paassilta ja Selkokeskuksen johtaja Hannu Virtanen tutustuivat kehitysvammaisten ihmisten
elämään Udmurtiassa Eristyksistä yhteiskuntaan -projektissa.

Lähialueyhteistyö
Kehitysvammaliitto aloitti huhtikuussa uuden puolitoistavuotisen Tacis IBPP -projektin Eristyksistä yhteiskuntaan – kehitysvammaisten ihmisten inkluusio ja voimaantuminen. Projekti
toteutetaan Pietarissa ja Udmurtian Izhevskissä. Projektin kumppaneita ovat Pietarin Vasilinsaaren urheilu- ja nuorisopolitiikan hallinto, Izhevskin kaupungin sosiaalitoimi sekä järjestöt.
Projektin tavoitteena on tiivistää paikallisten viranomaisten ja järjestöjen yhteistyötä kehitysvammaisten nuorten integroimiseksi yhteiskuntaan mm. nuorisoklubi- ja ryhmätoiminannan
keinoin.
Vammaisten kansalais- ja perusoikeuksia tukevan edunvalvontaverkoston kehittäminen -hanke jatkui ulkoasiainministeriön tuella Pietarissa. Kaksivuotisen projektin tavoitteena on edistää
vammaisten ihmisten, erityisesti kehitysvammaisten, ihmisoikeuksia luomalla edunvalvontaverkosto, kouluttamalla sidosryhmiä, kehittämällä opetusmateriaaleja sekä laatimalla suosituksia Pietarin hallitukselle vammaislainsäädännön kehittämisestä.
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Hallinto

Kehitysvammaliiton hallinto
Kulunut vuosi oli 53. toimintavuosi. Liitolla oli 95 (2004:90) jäsentä (liite 1.) ja 180 kannatusjäsentä. Liiton puheenjohtajana toimi kunnanjohtaja, kunnallisneuvos Simo Paassilta sekä
liittovaltuuston puheenjohtajana kunnallisneuvos Sakari Nuutinen.

Liittovaltuusto
Toimintavuoden aikana liittovaltuusto kokoontui kaksi kertaa. Liittovaltuuston kevätkokous
pidettiin 24.5.2005 Helsingissä. Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat, kuten vuoden
2004 toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus. Liittovaltuuston varsinainen
syyskokous pidettiin 15.11.2005 Helsingissä. Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräisten asiat.
Liittovaltuuston jäsenet on lueteltu liitteessä 3.

Liittohallitus
Liittohallitus kokoontui toimintavuoden aikana viisi kertaa. Puheenjohtajana toimi kunnallisneuvos Simo Paassilta ja varapuheenjohtajana sosiaalineuvos Juhani Irjala. Liittohallituksen
kokouksissa esittelijänä oli toiminnanjohtaja Veli-Pekka Sinervuo ja sihteerinä johdon assistentti Sisko Rauhala. Liittohallituksen jäsenet on lueteltu liitteessä 4.

Tilintarkastajat
Vuoden 2005 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.
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Talous

Tuloslaskelma

					
					

TULOSLASKELMA						

1.1.-31.12.2005

1.1.-31.12.2004

VARSINAINEN TOIMINTA										

			
			
			
			
		
			
			
			
			
			

Tuotot				
RAY Kohd. toim.avustukset			
RAY C-projektiavustukset			
Muut tuotot				
Tuotot yhteensä				

1 901 000,00
470 982,37
1 578 374,41
3 950 356,78

1 801 198,89
751 002,54
1 788 951,17
4 341 152,60

Kulut				
Henkilöstökulut				
Poistot					
Muut kulut				
Kulut yhteensä				

-2 807 008,52
-47 495,90
-2 027 181,34
-4 881 685,76

-2 797 190,15
-35 071,81
-2 414 278,95
-5 246 540,91

		
			

Tuotto- / Kulujäämä			

-931 328,98

-905 388,31

			

									
VARAINHANKINTA										
			

			
			

Tuotot					
Kulut					
Tuotto- / Kulujäämä			

33 903,92
0,00
33 903,92

45 846,83
0,00
45 846,83

									
SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA									

			

Tuotot					
Kulut					

298,32
-21 025,74

22 580,71
-25 933,12

			

Tuotto- / Kulujäämä			

-20 727,42

-3 352,41

			

									
SATUNNAISET ERÄT											
			

			
			

Satunnaiset tuotot				
Satunnaiset kulut				
Satunnaiset erät yhteensä			

16 182,42
-5 551,00
10 631,42

13 253,01
0,00
13 253,01

									
YLEISAVUSTUKSET											
			

RAY/toiminta-avustus			

810 000,00

755 000,00

			

Investointiavustus				

50 000,00

250 000,00

			
			

./. siirr. hank.menon vähennykseksi		
Yleisavustukset yhteensä			

-50 000,00
810 000,00

-250 000,00
755 000,00

-97 521,06
0,00

-94 640,88
0,00

-97 521,06

-94 640,88

									
TILIKAUDEN TULOS							
			

Vapaaeht. varausten muutos				

								
TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ						
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Talous

Tase

						
				

			

				

31.12.2005

								

31.12.2004

V A S T A A V A A											
				

Pysyvät vastaavat											
Aineettomat hyödykkeet						
				
Atk-ohjelmat			
96 679,29
96 679,29
				
Muut pitkävaikutteiset menot		
105 535,43
129 133,00
								

202 214,72

225 812,29

Aineelliset hyödykkeet								
				
Koneet ja kalusto			
77 892,45
101 790,78
		
Sijoitukset								
Osakkeet ja osuudet				
1 157 176,87

1 207 176,87

		

Vaihtuvat vastaavat											
Vaihto- ja rahoitusomaisuus								
				
Vaihto-omaisuus			
380 306,90
425 973,45
Saamiset								
				
Myyntisaamiset			
22 478,16
				
Siirtosaamiset			
175 277,68
				
Muut saamiset			
6 497,44
								
204 253,28
Rahat- ja pankkisaamiset					

34 527,62
178 423,94
14 009,95
226 961,51

84 725,63

94 177,39

2 106 569,85

2 281 892,29

						
VASTAAVAA						
						
V A S T A T T A V A A											

Oma pääoma					
				
Toimintapääoma			
				
Tilikauden yli- /alijäämä		
Oma pääoma						

1 214 424,68
-97 521,06
1 116 903,62

1 309 065,56
-94 640,88
1 214 424,68

Vieras pääoma					
Pitkäaikainen					
				
Lainat rahoituslaitoksilta		
425 000,00
Lyhytaikainen								
				
Muut lyhytaikaiset velat		
100 000,00
				
Ostovelat				
41 211,81
				
Siirtovelat			
362 062,04
				
Muut lyhytaikaiset velat		
61 392,38
				
Lyhytaikainen vieras pääoma		
564 666,23

500 000,00
0,00
72 994,02
430 235,91
64 237,68
567 467,61

									
VASTATTAVAA							

2 106 569,85
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2 281 892,29

Talous

Rahoituslaskelma
						

		

31.12.2005

31.12.2004

						
TULORAHOITUS											
		

Tilikauden tulos					

-97 521,06

-94 640,88

		
		
		

Poistot						
Varausten muutos					
Rahoitustulos				

47 495,90
0,00
-50 025,16

35 071,81
0,00
-59 569,07

										
VAIHTO-OMAISUUS											
		

Varaston muutos					

45 666,55

58 161,79

									
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET										

Atk-ohjelmat, lisäys					
		
Muut pitkävaikutteiset menot, lisäys			
								

0,00
0,00
0,00

		

-27 104,32
-106 014,25
-133 118,57

									
AINEELLISET HYÖDYKKEET										
		

Koneet ja kalusto, lisäys				

0,00

-30 767,91

		
SIJOITUKSET											
		

Sijoitusten muutos					

50 000,00

364 999,93

		
VIERAS PÄÄOMA											

Lyhytaikaisen vieraan pääoman lisäys/vähennys		
Pitkäaikaisen vieraan pääoman lisäys/vähennys		

-2 801,38
-75 000,00

-482 426,66
-87 257,72

RAHOJEN JA SAAMISTEN MUUTOS						

-32 159,99

-369 978,21

Tarkistus								
		
Rahat ja saamiset vuoden lopussa			

288 978,91

321 138,90

		

Rahat ja saamiset vuoden alussa			

321 138,90

691 117,11

		
		

Rahojen ja saamisten muutos			

- 32 159,99

-369 978,21
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Talous

Toiminnan tuotot ja kulut

						
			

									
									
Varsinainen toiminta 				

							

				

14 %

8%

				

Tuotot

3%
1%
2%
					
10 %

					
4%
					
1%
					
					
					
					17 %
					
					
					
					
40 %
					

RAY Kohdennetut avustukset 			
RAY C-projektiavustukset 			
RAY B-investointiavustukset 			
Muut projektiavustukset 			
Myyntituotot 				
Koulutus- ja kurssituotot 			
Vuosikertamaksut (lehdet) 			
Muut tuotot 				
Muut toiminnan tuotot yhteensä 		
RAY Toiminta-avustus 			

1 901 000,00
470 982,37
53 909,00
671 127,97
400 523,34
162 072,72
93 420,36
197 321,02
50 384,66
810 000,00

Tuotot yhteensä				

4 810 741,44

				

Kulut		
5%
				
11 %
3%
Julkaisu- ja tiedotustoiminta
-224 204,84
2%
Verkkopalvelu Verneri
-135 055,43
Koulutustoiminta
-309 107,54
8%
Tutkimus- ja kokeiluyksikkö
-296 176,46
Ikääntyvien kehitysvammaisten tukiprojekti
-125 629,17 				
3%
Kehitysvammaisten palvelujen hyvät käytännöt
-117 239,09 				
2
%
Projektit ja kehittämistoiminta
-170 813,76 				
Oppimateriaalikeskus
-846 474,48 				
7%
Selkokeskus
-407 658,34 				
Tikoteekki
-575 599,80 				
3%
INCL-toiminta
-129 234,47 				
Papunet
-342 044,86 				
Muut (B-laitehankinnat / Alueatk-projekti)
-76 102,81 					
12 %
Kommunik. ja vuorovaikutuksen
8%
kehitt.projekti - OIVA
-158 169,95 			
Lähialue- ja kehitysyhteistyö
-386 717,52 				
Yhdessä oppimaan-inkluusio elämään-projekti
-76 382,07 					
Järjestötoiminta
-531 651,91 				
									
Yhteensä

-4 908 262,50
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6%
6%
3%
2%
3%

17 %

Liitteet
Liite1
KEHITYSVAMMALIITON JÄSENET
Alavuden erityisammattikoulu

Perhehoitoliitto ry.

Apua Arkeen ry.

Pirkanmaan sosiaalipalvelujen kuntayhtymä

Asikkalan kunta

Pohjois-Pohjanmaan erityishuoltopiirin kuntayhtymä

Aula-Työkotien Kannatusyhdistys ry.

Puustellin Tuki ry.

Autismi- ja aspergerliitto ry.

Pääjärven kuntayhtymä

Eino Raunion Säätiö

Rauman kaupunki

Erityiskansanopiston Kannatusyhdistys ry.

Rinnekoti-Säätiö

Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä

Ristola-Säätiö

Espoon seurakuntayhtymä

Rovaniemen kaupunki

Förbundet De Utvecklingsstördas Väl r.f.

Ryhmäkoti Lumikki ay

Haapajärven Vanhainkotiyhdistys ry.

Rääkkylän Suojakotiyhdistys

Hausjärven Vammaissäätiö

Salon kaupunki

Helsingin Diakonissalaitos

Satakielen laulu ry.

Helsingin kaupunki

Satakunnan erityishuoltopiirin kuntayhtmä

Hoitopedagoginen Rudolf Steiner -koulun

Satakunnan kehitysvammaisten kulttuurin edistämis-

Perttulan erityisammattikoulu
Peräpohjolan tuetun työllistämisen tuki ry.

Kannatusyhdistys ry.

yhdistys ry.

Hoitokoti Pilventupa

Savon Vammaisasuntosäätiö

Honkalammen kuntayhtymä

Sulkavan kunta

Honkalampi-Säätiö

Suojarinteen kuntayhtymä

Jyväskylän kaupunki

Suomen INCL-yhdistys ry.

Kaarinan seudun vammaisten palveluyhdistys ry.

Suomen kehitysvammalääkärit

Kaarisilta ry.

Sylvia-koti yhdistys ry.

Kainuun sairaanhoito- ja erityishuoltopiirin kuntayhtymä

Tampereen evankelis-luterilaiset seurakunnat

Kehitysvammaisten Palvelusäätiö

Tampereen Kaupunkilähetys ry.

Kemin kaupunki

Toijalan kaupunki

Keravan kaupunki

Toivo ja Rauha ry.

Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Tuettu työllistyminen ry.

Kirkkopalvelut ry.

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä

Kirsikoti ry.

Turun kaupunki

Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä

Turun seudun Vammaisten Asuntotukiyhdistys

Koskelan hoivakoti ky

Tähtiniityn ja Tähtitarhan koulu

Koskensolan Luonto- ja Kulttuuriharrastus ry.

Uudenmaan erityispalvelut -kuntayhtymä

Kuhankosken erityisammattikoulu

Vaalijalan kuntayhtymä

Kunta-alan ammattiliitto KTV ry.

Vaasan kaupunki

Kuopion kaupunki

Vanhusten palvelutaloyhdistys ry. Aleksi-koti

Kuusankosken kaupunki

Vantaan kaupunki

Kymenlaakson erityishuollon kuntayhtymä

Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymä

Kårkulla samkommun

Vehmaan Palvelukeskussäätiö

Lieksan kaupunki

Villa Sara Oy

Liperin kunta

Vuoksenlaakson Ensi- ja turvakoti ry.

Lovak
Liite 2.
KEHITYSVAMMALIITON JÄSENYYDET
Aikakauslehtien Liitto ry.
Asumispalvelusäätiö ASPA
Elinkeinoelämän keskusliitto
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

Lyhty ry.
Mahdollisuus lapselle ry.
Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry.
Mikkelin kaupunki
Mäntän kaupunki
Naantalin Aurinkosäätiö
Naantalin kaupunki
Niittykummun koulu
Nokian kaupunki
Nuorten Ystävät ry.
Oulun kaupunki
Palvelukeskus Ainola
Palvelukoti Hilmari Oy
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Liitteet
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.
Raha-automaatti-yhdistys
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

Sosiaalihuollon johtaja Maritta Pesonen
- sairaanhoitaja Sirpa Pajunen
Automaatioasentaja Juha Nummela
- talousjohtaja Pekka Kauppinen
Toiminnanjohtaja Mikael Lindholm
- Ingmar Björklund
Dosentti Seppo Saarela
- pankinjohtaja Ilkka Paulamäki
Postimies Matti Vikström
- erikoislaboratorionhoitaja Tuula Luukkanen
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 Andersson
Kuntayhtymän johtaja Pertti Rajala
- kuntayhtymän johtaja Matti Huovinen (k. 2005),
kehittämisjohtaja Marja-Lea Alkio
Sosiaalijohtaja Helena Riihiluoma
- kuntayhtymän johtaja Erkki Paara
Esittelijä: toiminnanjohtaja Veli-Pekka Sinervuo
Sihteeri: johdon assistentti Sisko Rauhala

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
- Antti Ristilä
Toiminnanjohtaja Markku Virkamäki
- laatupäällikkö Päivi Kari
Kuntayhtymän johtaja Matti Huovinen (k. 2005)
- 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 Andersson
- erityisopettaja Ole Holmström
Erityisluokanopettaja Vesa Välilä
- 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

Liite 5.
KEHITYSVAMMALIITON HENKILÖSTÖ
Hallinto ja talous
Eija Aukio, merkonomi, talouspäällikkö
Marjo Koivisto, KTM, taloussihteeri
Taru Lindberg, toimistosihteeri
Brita Lindroos, siistijä
Taisto Mäki, siistijä
Marko Peltomäki, FM, tietohallintosuunnittelija
Sisko Rauhala, FK, johdon assistentti/ koordinaattori
(kansainväliset asiat)
Merja Rämö, palvelusihteeri
Veli-Pekka Sinervuo, KTM, toiminnanjohtaja
Antti Teittinen, YTT, dosentti, kehittämispäällikkö
Jari Vilja, toimistotyöntekijä
Jelena Vähäkuopus, psykologi, lähialuekoordinaattori
Viestintä
Soile Huopio, medianomi, ts. verkkotoimittaja (1.9. alk.)
Hanna Hyväri, FM, toimittaja
Kaisa Ikävalko, FM, verkkotoimittaja
Anneli Puhakka, YTM, viestintäpäällikkö
Niina Sillanpää, YTM, verkkotoimittaja (osa-aikainen)
Mira Vihmo, TM, sisällöntuottaja (hoitovapaalla)
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Liitteet
Tutkimusyksikkö Kotu
Ilona Ainali, YTM, projektisihteeri (19.9. asti)
Susanna Hintsala, KM, projektipäällikkö
Marika Hyvärinen, YTM, erikoissuunnittelija
Mika Idman, tutkimusavustaja (28.2. asti)
Irene Järveläinen, TTM, liikunnanohjaaja,
projektisuunnittelija (30.5. asti, osa-aikainen,
ostosopimuksella HAMK:ista)
Leena Matikka, PsT, KM, dosentti, tutkimusjohtaja
Tua Nummelin, VTM, tutkija (osa-aikainen)
Heli Numminen, PsT, tutkija/ projektisuunnittelija
(osa-aikainen)
Petra Nuora, KM, tutkimussihteeri
Sisko Puustinen, kirjastosihteeri
Mari Sarajärvi, VTM, laatuvalmentaja (1.6. alk.)
Hannu Vesala, PsM, projektipäällikkö

Lena Wahlroos, ts. toimintaterapeutti (10.8. alk.)
Virpi Yiannakou , AAC-ohjaaja (6.6. alk.)

Oppimateriaalikeskus Opike
Else-Maj Halttunen, toimistosihteeri
Risto Hurskainen, varastotyöntekijä
Petri Ilmonen, KM, suunnittelija (Tikas)
Pirkko Järveläinen, yo-merkonomi, suunnittelija
Leena Kokko, KM, erityisopettaja, Opikkeen johtaja
Johanna Koponen, KM, lastentarhanopettaja, suunnittelija
(äitiyslomalla 1.8. alk.)
Paula Kuhanen, KM, suunnittelija (Tikas)
Eija Lehtiniemi, KM, erityisopettaja, suunnittelija
Kai Piipari, sosionomi, tuotepäällikkö
Anu Pärssinen, osastosihteeri
Kirsi Ryhänen, MKT, MAT, graafinen suunnittelija
Ari Sainio, suunnittelija
Tapio Virta, siistijä
Selkokeskus
Leealaura Leskelä, FM, suunnittelija
Petri Kiuttu, toimittaja
Hannu Virtanen, FK, päätoimittaja, johtaja
Tikoteekki
Katja Burakoff , puheterapeutti, suunnittelija
(osa-aikainen, 14.3. alk., Oiva-projekti)
Marina Green-Järvinen, IT-vastaava (19.9. alk.)
Ilkka Heikkinen, PsM, IT-vastaava
(toimivapaalla 28.2. asti )
Sirkku Johansson, AAC-suunnittelija (31.5. asti)
Marja-Liisa Korpela, erikoistoimintaterapeutti
Jarno Kylmänen, IT-vastaava ( 11.3. asti)
Kari Lahti , IT-suunnittelija
Kaisa Laine, FM, puheterapeutti (äitiyslomalla 19.9. alk.)
Kaisa Martikainen, FM, puheterapeutti,
Tikoteekin ts. johtaja (31.10. asti),
Oiva-projektin projektipäällikkö
Maiju Mäki, toimintaterapeutti, suunnittelija
(2.5. alk., Oiva-projekti)
Annakaisa Ojanen, FM, puheterapeutti
Satu Railosvuo, erikoistoimintaterapeutti
Niina Niva, sosionomi, AAC-ohjaaja (30.6. asti)
Eija Roisko, KM, Tikoteekin johtaja
(toimivapaalla 31.10. asti)
Anu Sallinen, FK, suunnittelusihteeri
Marjo Timonen, tradenomi, toimistosihteeri
(osa-aikainen, 1.11. alk.)
Katja Vuoti, ts. puheterapeutti (19.9. alk.)

Papunet-verkkopalveluyksikkö
Päivi Honkonen, merkonomi, graafinen suunnittelija
Tero Jartti, TaM, projektityöntekijä
(osa-aikainen 14.1.-14.2. ja 1.3.-31.5.)
Arto Kellokoski, tekniikan yo, ohjelmoija
(tuntityöntekijä 1.11. alk.)
Kimmo Kyyhkynen, DI, IT-suunnittelija
Antti Laakkonen, TaM, äänityöntekijä
(osa-aikainen 31.11. asti)
Marianna Ohtonen, FM,
Papunet-verkkopalveluyksikön johtaja
Tanja Räsänen, FM, verkkotoimittaja
Inkka Sundblad, FM, verkkotoimittaja
(osa-aikainen 26.8. alk.)
Maija Ylätupa, toimintaterapeutti, verkkotoimittaja
Sami Älli, PsM, IT-suunnittelija
Koulutus- ja kehittämispalvelut
Riitta Heikkilä, toimistosihteeri
Katriina Klén, KM, koulutussuunnittelija (1.3. alk.)
Anna-Elina Leskelä-Ranta, PsM, suunnittelija
Erja Pietiläinen, KM, erikoissuunnittelija
Heikki Seppälä, PsL, johtava konsultti
Tuija Tynkkynen, hotelli- ja ravintolaesimies, ts. koulutussihteeri
Maarika Weissmann, yo-merkonomi, koulutussihteeri
(äitiys- ja vanhempainlomalla)
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 (k. 2005)
- 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
Liite 7.
Selkokirjatyöryhmä 2005
Marianne Peltomaa, kirjailija (pj.)
Maarit Inbar, graafikko (kuvitusasiantuntija)
Leealaura Leskelä, suunnittelija (siht.)
Jäsenet:
Tittamari Marttinen-Envall, kirjailija
Tapani Bagge, kirjailija
Mari Taneli, kirjastonhoitaja
Ritva Kosonen, toiminnanjohtaja
Soile Suhonen, erityisluokanopettaja
Maila Eichhorn, suomi vieraana kielenä -opettaja
Liite 8.
Selkokeskuksen neuvottelukunta 2005
Puheenjohtaja: Pirkko-Liisa Ollila
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Liitteet
Varapuheenjohtaja: Merja Salanko-Vuorela
Sihteeri: Hannu Virtanen
Seuraavat tahot nimesivät edustajansa:
Kehitysvammaliiton oppimateriaalikeskus
Kehitysvammaisten Tukiliitto
Kehitysvammatuki 57
Me Itse –yhdistys
Förbundet De Utvecklingsstördas Väl/LL-center
Aivohalvaus- ja dysfasialiitto
Omaishoitajat ja Läheiset
Kuurojen Liitto
Kuulonhuoltoliitto
Suomen Kuurosokeat
Mielenterveyden keskusliitto
Erilaisten oppijoiden liitto
Alzheimer-keskusliitto
Vanhustyön keskusliitto
Kansallinen Senioriliitto
Jyväskylän yliopisto/erityispedagogiikan laitos
Jyväskylän yliopisto/Koulutuksen tutkimuslaitos
Joensuun yliopisto/erityiskasvatuksen laitos
Diakonia-ammattikorkeakoulu
Turun kristillinen opisto
Niilo Mäki Instituutti
Äidinkielen opettajain liitto
Celia - Näkövammaisten kirjasto
Suomen kirjastoseura
Kirkon diakonia- ja yhteiskuntatyön keskus
Kotimaisten kielten tutkimuskeskus
Työväen Sivistysliitto
Opetushallitus
STAKES

Isto Ruoppila, emeritusprofessori, Jyväskylän yliopisto
Timo Suutama, professori, Jyväskylän yliopisto,
Psykologian laitos
Marjatta Tammisto, järjestöjohtaja,
Kehitysvammaisten tukiliitto
Jyrki Vilhu, lehtori, Liikuntainstituutti Pajulahti
Leena Välimäki, toiminnanjohtaja, Miina Sillanpääsäätiö
Hannu Vesala, projektipäällikkö,
Kehitysvammaliitto (siht.)
Liite 11.
Papunet-verkkopalveluyksikön johtoryhmä 2005
Anne Grönroos, koulutussuunnittelija,
Kehitysvammaisten Tukiliitto (pj.)
Terttu Elo, yhteyspäällikkö, Aivohalvaus- ja dysfasialiitto
Henrietta von Gyllenbögel, toiminnanjohtaja,
Autismi- ja Aspergerliitto
Johanna von Rutenberg, suunnittelija,
Förbundet De Utvecklingsstördas Väl
Ritva Mänttäri, palvelupäällikkö,
Kehitysvammaliiton hallitus
Ilona Toljamo, palvelupäällikkö, Suomen CP-Liitto
Eija Roisko, Tikoteekin johtaja
Kaisa Martikainen, vs. Tikoteekin johtaja
Marianna Ohtonen, Papunet-verkkopalveluyksikön
johtaja
Liite 12.
Rullattava kuvakertomus monikanavasovellus
-projektin ohjausryhmä
Tero Jartti, elokuvaohjaaja
Kimmo Kyyhkynen, IT-suunnittelija
Sanna Maskulin, tuottaja, Sanoma Magazines
Leena Matikka, tutkimusjohtaja
Marianna Ohtonen, Papunet-verkkopalveluyksikön
johtaja
Jarmo Riipinen, diplomi-insinööri
Tanja Räsänen, verkkotoimittaja
Veli-Pekka Sinervuo, toiminnanjohtaja

Liite 9.
Selkouutisten ja LL-Bladetin toimitusneuvosto 2005
Puheenjohtaja: piirinjohtaja Pertti Rajala
Sihteeri: päätoimittaja Hannu Virtanen
Jäsenet:
Leena Kokko, oppimateriaalikeskuksen johtaja
Annikki Korhonen, toimittaja
Mikael Lindholm, FDUV:n toiminnanjohtaja
Marja Simola, toimittaja
Bo-Håkan Söderholm, opettaja
Teuvo Taipale, Me Itse ry:n hallituksen jäsen

Liite 13.
Vernerin jäsenyhteisöt 2005
Avain-säätiö
Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä
Honkalammen kuntayhtymä
Honkalampisäätiö
Kehitysvammaisten Tukiliitto
Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä
Pirkanmaan sosiaalipalvelujen kuntayhtymä
Pohjois-Pohjanmaan erityishuoltopiirin kuntayhtymä
Pääjärven kuntayhtymä
Satakunnan erityishuoltopiirin kuntayhtymä

Liite 10.
Ikääntyvien kehitysvammaisten tukiprojektin
2004-2006 ohjausryhmä
Leena Matikka, tutkimusjohtaja, Kehitysvammaliitto (pj.)
Oili Harri-Lehtonen, projektipäällikkö
projektisuunnittelija, Kuntoutuksenedistämisyhdistys
Mervi Heikkinen, Vanhustyön keskusliitto
Raimo Huusari, Kehitysvammaliiton
liittohallituksen edustaja
Jyrki Jyrkämä, professori, Jyväskylän yliopisto,
Sosiaaligerontologia, Yhteiskuntatieteiden ja filosofian
laitos
Eija Kangas-Virtanen, toiminnanjohtaja,
Kehitysvammaisten liikunta ja urheilu
Matti Ojala, johtaja, STAKES Luokituskeskus
Kristiina Patja, tutkijalääkäri, Kansanterveyslaitos
Pauli Rintala, professori, Jyväskylän yliopisto,
Liikuntakasvatuksen laitos

Suojarinteen kuntayhtymä
Uudenmaan erityispalvelut kuntayhtymä
Vaalijalan kuntayhtymä
Varsinais-Suomen erityshuoltopiirin kuntayhtymä
Liite 14.
Vernerin johtoryhmä 2005
Merja Niemelä, Pirkanmaan sosiaalipalvelujen
kuntayhtymä
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Vuosikertomus 2005
Liite 18.
Alli-laatuverkoston ja Hyvät käytännöt -projektin
johtoryhmä 2005
Eila Rahunen, lehtori, Jyväskylän
ammattikorkeakoulu (pj.)
Pekka Kauppinen, talousjohtaja, Satakunnan
erityishuoltopiirin kuntayhtymä
Leena Matikka, tutkimusjohtaja, Kehitysvammaliitto
Merja Niemi, sosiaaliohjaaja, Halikon kunta
Sakari Nuutinen, Kehitysvammaliiton liittovaltuuston
puheenjohtaja
Anneli Pohjola, professori, Lapin yliopisto
Kirsi Savolainen, toiminnanjohtaja, Luhtikoti ky, Kouvola
Harry Yltävä, sosiaalityöntekijä, Lohjan kaupunki
(vara-pj.)
Susanna Hintsala, projektipäällikkö,
Kehitysvammaliitto (siht.)
Marika Hyvärinen, erikoissuunnittelija,
Kehitysvammaliitto (siht., Susanna Hintsalan
vanhempain-vapaan sijainen)

Pirjo Pohto, Pääjärven kuntayhtymä
Jouko Liukkonen, Honkalampi-säätiö
Tupu Sammaljärvi, Kehitysvammaisten Tukiliitto
Lea Vaitti, Kehitysvammaisten Tukiliitto
Marianna Ohtonen, Kehitysvammaliitto
Niina Sillanpää, Kehitysvammaliitto
Anneli Puhakka, Kehitysvammaliitto
Liite 15.
Ketju-lehden toimitusneuvosto 2004-2005
Arja Jämsén, johtaja, Itä-Suomen osaamiskeskus
Ulla Lahti, asuntolan ohjaaja, kuntoutusohjaaja
Anne Siponen, Kymenlaakson erityishuollon ky:n johtaja
Marita Kokkonen, työvalmentaja
Marja Puustinen, toimittaja
Aija Leinonen, erityisopettaja
Risto Kortelainen, sosiaalijohtaja
Juhlani Irjala, Kehitysvammaliiton hallituksen edustaja
Liite 16.
Tikoteekin johtoryhmä 2005-2006
Ulla Anttila, kansanedustaja (pj.)
Tiina Viljanen, Aivohalvaus- ja dysfasialiiton
toiminnanjohtaja
Aimo Strömberg, Suomen CP-liiton toiminnanjohtaja
Katri Kokko, toimintaterapeutti, Invalidiliiton
Lahden kuntoutuskeskus
Erkki Suorlahti, johtava atk-kouluttaja,
Näkövammaisten keskusliitto
Raija Korpela, erikoislääkäri, TAYS
Tuula Hurnasti, tutkija, STAKES
Raija Pirttimaa, erityispedagogiikan yliopistonlehtori,
Helsingin yliopisto
Jussi Korpi, ylilääkäri, Seinäjoen keskussairaala
Ritva Mänttäri, palvelupäällikkö, Uudenmaan
erityispalvelut, Kehitysvammaliiton liittohallitus
Veli-Pekka Sinervuo, toiminnanjohtaja,
Kehitysvammaliitto

Liite 19.
Neuronetin ohjausryhmä
Raija Hiljanen, Satakunnan erityishuoltopiiri (pj.)
Anna-Terttu Alho, psykologi,
Espoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä
Leena Matikka, tutkimusjohtaja, Kehitysvammaliitto
Ritva Mänttäri,
Kehitysvammaliiton liittohallituksen edustaja
Sirpa Papinsaari, psykologi,
Pirkanmaan sosiaalipalvelujen kuntayhtymä
Lea Pehkonen, psykologi,
Kymenlaakson erityishuoltopiirin kuntayhtymä
Tuula Saarimäki, psykologi,
yksityinen ammatinharjoittaja
Heli Numminen, tutkija,
Kehitysvammaliitto (siht.) 1.3 alkaen
Vesa Närhi, psykologi,
Niilo Mäki Instituutti (siht.) 28.2. asti

Liite 17.
OIVA-projektin johtoryhmä
Pirjo Lampio-Juvonnen, hoitotyön johtaja,
Honkalammen kuntayhtymä
Mervi Kuisma, hoitotyön johtaja, Pirkanmaan
sosiaalipalvelujen kuntayhtymä
Elisa Mikkonen, toiminnanjohtaja, Kehitysvammatuki 57
Kaisa Launonen, professori, Helsingin yliopiston
puhetieteiden laitos
Riitta Nissinen, lehtori, Jyväskylän yliopiston
erityispedagogiikan laitos
Simo Paassilta, puheenjohtaja, Kehitysvammaliiton
hallituksen edustaja
Virva Virtanen, vs. esimies, Uudenmaan
erityispalvelut -kuntayhtymä
Leena Kokko, Oppimateriaalikeskuksen johtaja,
Kehitysvammaliitto
Marianna Ohtonen, Papunet-verkkopalveluyksikön
johtaja, Kehitysvammaliitto
Eija Roisko, Tikoteekin johtaja, Kehitysvammaliitto
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Kehitysvammaliitto
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Kehitysvammaliitto on valtakunnallinen järjestö,
jonka toiminnan tavoitteena on edistää kehitysvammaisten ja muiden oppimisessa,
ymmärtämisessä ja kommunikoinnissa tukea tarvitsevien ihmisten
tasa-arvoa 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 sekä selkokielistä tiedonvälitystä ja kulttuuria.
Kehittämistoiminnan päämääränä ovat entistä paremmat palvelut ja elämänlaatu.

Kehitysvammaliitto,
Viljatie 4 A, 00700 Helsinki
Puhelin (09) 348 090 (vaihde)
(09) 3480 9300 (koulutus)
(09) 3480 9350 (oppimateriaalikeskus Opike)
(09) 3480 9383 (Papunet-verkkopalveluyksikkö)
(09) 3480 9250 (tutkimusyksikkö Kotu)
(09) 3480 9240 (Selkokeskus)
(09) 3480 9370 (Tikoteekki)
(09) 3480 9217 (viestintä)
(09) 3480 9240 (lehtitilaukset)
Telefaksi (09) 3853 398
Sähköposti etunimi.sukunimi@famr.fi tai kvl@famr.fi
Internet: www.kehitysvammaliitto.fi

