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Toiminnanjohtajan
katsaus
Kuva: Panu Koski

Mitä pidemmälle vuosi 2008 eteni, sitä synkemmiksi talousuutiset kehittyivät. Viennistä voimakkaasti riippuvainen kansantaloutemme valmistautui ottamaan iskuja vastaan teollisuuden joka alalta. Kohtaamme
taantuman tilanteessa, jossa osa edellisenkin laman
ongelmista on ratkaisematta. Myös hallitusohjelmaan
sisältyvä alueellistamisohjelma näytti toimintavuonna
voimiaan ja siirsi muun muassa Asumisen rahoitus- ja
kehittämiskeskus ARAn Helsingistä Lahteen.
Kansainvälisesti erityisen kiinnostavia tapahtumia
olivat Kosovon itsenäistyminen, Georgian sota sekä
Barack Obaman historiallinen voitto Yhdysvaltain presidentinvaaleissa. Suomi puolestaan nousi otsikoihin
Presidentti Martti Ahtisaaren saatua kolmantena suomalaisena Nobelin palkinnon rauhansovittelutyöstään.
Synkempiä suomalaisuutisia olivat Espanjan bussiturma sekä Kauhajoen koulusurmat.
Kotimaisen sosiaalipoliittisen keskustelun ytimessä
oli vuoden aikana useita kohderyhmäämme koskevia
aiheita. Sosiaaliturvan kokonaisuudistuksen sisältöjä
odotettiin pitkään lähes pimennossa. Kehitysvammaisille ihmisille uudistus tuottaa etuisuuksia vasta viiveellä. Myös vammaispalvelulain uudistusta ja henkilökohtaisen avun sisällyttämistä lakiin vaikeavammaisen
subjektiivisena oikeutena seurattiin mielenkiinnolla.
Vasta kun laki astuu voimaan vuonna 2009, selviää
miten sitä tullaan käytännössä soveltamaan.
Laitosasumisen purkamista vauhdittamaan perustettiin asuntoja kehitysvammaisille henkilöille rakennuttavien neuvottelukunta. Neuvottelukunta on ollut
aktiivinen ja paimentanut sekä uudisrakentamisen
määrää että laatua. Uusia asuntoja on rakenteilla lähes
suunniteltu määrä. Laadun kannalta kehitys ei ole ollut
pelkästään myönteistä. Kaikissa uusissa ratkaisuissa ei
ole kuunneltu riittävästi asiakkaiden ääntä. Keskustelu
uuslaitostumisesta onkin käynyt vireänä.

PARAS-uudistukselta on odotettu paljon. Kehitys on
ollut epäyhtenäistä ja vaikeasti ennustettavaa. Kehitysvammasektorilla kehitys on ollut paikoin suunnitellun
mukaista, paikoin olematonta. Osa kehityksestä ei näytä parantavan kehitysvammaisten asemaa ainakaan lyhyellä aikavälillä. Kaikkiaan sektorin lainsäädännölliset
rakenteet tulevat olemaan murroksessa vielä vuosia.
Liiton perinteiset opintopäivät järjestettiin Lahden
Sibelius-talolla. Päivillä jaettiin Aino Miettinen -tunnustuspalkinto Helsingin kaupungin tuetun työn yksikölle.
Kehitysvammaisten työllistymistä edistettiin myös
vuoden 2008 Yhteisvastuukeräyksessä, jonka tuotoista
osan sai Kehitysvammaliitto. Varoilla käynnistettiin
Työtä tekijöille -projekti yhteistyössä Kehitysvammaisten Tukiliiton kanssa. Hankkeen tavoitteena on saada
kehitysvammaisille henkilöille työsuhteita ja palkkatyötä. Tavoitteeseen pyritään tiedottamalla työhönvalmennuspalvelusta ja kehitysvammaisista työvoima-resurssina. Projektissa järjestettävien koulutusten
yhteydessä kuntatoimijat ja työnantajat haastetaan
edistämään kehitysvammaisten suomalaisten tuettua
työllistymistä.
Vuonna 2008 liitossa käynnistyi kaksi uutta Rahaautomaattiyhdistyksen tukemaa projektia. Näkymättömästä näkyväksi -projektin tavoitteena on tuottaa
tietoa sikiöaikaisesta alkoholialtistuksesta (FASD) sekä
kehittää FASD-lasten ja -nuorten tukimuotoja ja palveluita. Selkohaku-projektin päämääränä on parantaa
erityisryhmien tietoyhteiskuntavalmiuksia ja -taitoja
kehittämällä tehokas tiedonhaun väline.
Sekä hanke- että pysyväisrahoituksen kiristymisestä
huolimatta liiton lähitulevaisuus näyttää myönteiseltä.
Uusien hankkeiden perustuminen riittävän laajaan ja
pysyvään osaamiseen liiton sisällä kantaa nyt selvästi
hedelmää.
Veli-Pekka Sinervuo
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Toiminnanjohtajan katsaus

Kohti tasa-arvoista
yhteiskuntaa
Kehitysvammaliiton vuoden 2008 Opintopäivien teema oli ”Mun oma elämä”.

Kehitysvammaliitto edistää kehitysvammaisten
ja muiden oppimisessa, ymmärtämisessä ja kommunikoinnissa tukea tarvitsevien ihmisten tasa-arvoa
ja osallisuutta. Liiton visio on inklusiivinen eli kaikki
mukaan ottava yhteiskunta.
Liiton arvot ovat
• ihmisarvon kunnioitus
• asiantuntemus
• luotettavuus
• vuorovaikutuksellisuus
• saavutettavuus.
Liiton osaamisalueita ovat
• kehitys- ja puhevammaisuus
• kommunikaatio ja vuorovaikutus
• saavutettavuus ja esteettömyys
• oppiminen ja palvelut
• asuminen ja työ.
Kehitysvammaliitto on yhteiskunnallinen vaikuttaja,
tieto-taitokeskus ja yhteistyöfoorumi.
Liiton perustehtävät ovat
• tutkimus
• tiedotus ja vaikuttaminen
• kehittäminen ja koulutus
• aineiston tuottaminen.

Yksiköt
Vuonna 2008 Kehitysvammaliitossa toimi seitsemän
hallinnollista yksikköä: viestintäyksikkö, Selkokeskus,
Papunet-verkkopalveluyksikkö, Tietotekniikka- ja
kommunikaatiokeskus Tikoteekki, tutkimus- ja kehittämiskeskus, Oppimateriaalikeskus Opike sekä talous- ja
hallintoyksikkö.

Viestintäyksikkö vaikuttaa asenteisiin ja päätöksentekoon julkisuuden ja liiton omien tiedotuskanavien
kautta. Yksikkö toimittaa Ketju-lehteä ja ylläpitää
kehitysvamma-alan verkkopalvelu Verneriä sekä liiton
kotisivuja. Viestintäyksikkö vastaa myös liiton sisäisestä
viestinnästä ja jäsenviestinnästä.
Tutkimus- ja kehittämiskeskus tekee tutkimusta ja
toteuttaa kehittämishankkeita. Lisäksi yksikkö kouluttaa ja konsultoi alan henkilöstöä.
Opike tuottaa aineistoa erilaisten oppijoiden kuntoutukseen, opetukseen ja vapaa-aikaan. Erityisryhmien tietotekniikkaopetukseen kehitetty Tikas-koulutusmalli on Opikkeen toimintaa.
Tikoteekki edistää puhevammaisten ihmisten
mahdollisuuksia kommunikointiin sekä vammaisten
ihmisten tietotekniikan käyttöä. Tikoteekki koordinoi
valtakunnallista Tikoteekki-verkostoa ja palvelee asiakkaita Uudellamaalla.
Papunet edistää selkeää ja esteetöntä kommunikointia internetpalveluiden avulla. Yksikkö tuottaa
Papunet-verkkopalvelua, arvioi verkkosivujen esteettömyyttä sekä kouluttaa internetin käytettävyydestä ja
saavutettavuudesta.
Selkokeskus edistää selkokielistä tiedonvälitystä ja
kulttuuria. Keskus julkaisee Selkouutisia ja yhteistyössä
Förbundet De Utvecklingsstördas Välin (FDUV) kanssa
LL-Bladetia. Selkokeskus toimittaa myös Papunetin
selkokielisiä sivuja ja kouluttaa selkokielestä.
Talous- ja hallintoyksikkö johtaa Kehitysvammaliiton
toimintaa ja huolehtii sen taloudesta, henkilöstöhallinnosta, järjestötyöstä sekä kehitys- ja lähialueyhteistyöstä.
Kehitysvammaliitolla on toimitilat Helsingin Malmilla (Viljatie 4 A, 00700 Helsinki) ja kotisivut osoitteessa www.kehitysvammaliitto.fi.
Kehitysvammaliiton henkilöstö liitteessä 5.

Kehitysvammaliitto lyhyesti
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Viestintä – tietoa
ja vaikuttamista
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Kehitysvammaliiton viestinnällä edistetään
kehitysvammaisten ja muiden oppimisessa, ymmärtämisessä ja kommunikoinnissa tukea tarvitsevien
osallisuutta. Viestinnällä vaikutetaan asenteisiin ja
päätöksentekoon sekä julkisuuden että liiton omien
tiedotuskanavien kautta.

Mediaviestintä
Kehitysvammaliiton ulkoisen viestinnän pääteema
vuonna 2008 oli työ. Liitto ja kehitysvammaisten ihmisten työllisyys näkyivät tiedotusvälineissä parhaiten
Yhteisvastuukeräyksen yhteydessä. Keräyksen tavoite
oli edistää kehitysvammaisten työllistymistä tavallisiin
työpaikkoihin.
Kehitysvammaliitto vastasi Yhteisvastuukeräyksen
ennakkotiedotteesta. Tiedote perustui liiton selvitykseen ammattikoulussa opiskelevien kehitysvammaisten nuorten työelämätoiveista. Itse keräyksen aikana
liitto etsi tiedotusvälineille kehitysvammaisia työntekijöitä haastateltaviksi. Lisäksi liiton asiantuntijat
antoivat toimittajille haastatteluja. Kehitysvammaisten
työllisyydestä toimitettiin vuoden aikana lähes 120
uutista tai artikkelia.
Myös liiton FASD-projekti näkyi hyvin mediassa.
Viestinnän osalta projektin tavoite on pitää yllä yhteiskunnallista keskustelua sikiöaikana alkoholille altistuneiden
lasten ja nuorten elämästä ja asemasta.
Liiton kannanotot yksilöllisen asumisen ja henkilökohtaisen avun puolesta ylittivät nekin uutiskynnyksen. Myös
selkokieltä käsittelevistä aiheista kirjoitettiin vuoden
aikana paljon.
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Viestintä
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Ketju-lehdestä jäsentiedotukseen
Kehitysvammaliiton Ketju-lehden vuoden 2008 teemat
olivat työ, ammattietiikka, kuntoutus, taide, pelot ja
nuoriso. Englanninkielisessä Frontiers-lehdessä puolestaan käsiteltiin työtä, taidetta, kuntoutusta ja kiusaamista.
Liiton kotisivuilla vierailtiin vuoden 2008 aikana
keskimäärin reilut 8 300 kertaa kuussa. Vilkkainta oli
syyskuussa, jolloin sivuilla käytiin yli 10 000 kertaa.
Hiljaisinta oli odotetusti heinäkuussa, jolloin vierailuja
oli noin 5 200.
Joulukuussa liiton sivuille avattiin selkokielinen
osio. Uutta vuoden aikana olivat myös toimittajille
tarkoitetut media-sivut ja ranskankieliset sivut. Englanninkieliseen kokonaisuuteen lisättiin uutissivut.
Jäsentiedotusta jatkettiin sähköpostitse lähetettävän tiedotteen muodossa. Sisäisen tiedotuksen tärkein
kanava oli aikaisempien vuosien tapaan intranet.
Ketjun toimitusneuvosto liitteessä 8.

Verneri-verkkopalvelu
Kehitysvammaliiton ylläpitämä Verneri-verkkopalvelu
tarjoaa ajankohtaista tietoa kehitysvammaisuudesta ja
alan palveluista. Tiedon lisäksi Verneristä saa asiantuntijaneuvontaa ja vertaistukea.
Palvelu toteutetaan yhteistyössä järjestöjen, säätiöiden ja erityishuoltopiirien kanssa (liitteet 9 ja 10).
Vernerin yleiskielisillä sivuilla panostettiin vuoden
2007 tapaan vuorovaikutukseen käyttäjien kanssa.
Yleiskielisten sivujen keskustelu- ja neuvontapalstojen
toiminta jatkui aktiivisena. Myös omaisten vertaistukitoimintaa jatkettiin, ja tukihenkilöille tarjottiin koulu-

Kuva: Panu Koski

tusta ja työnohjausta. Samoin ammattilaisten välisen
sähköisen konsultoinnin kokeilua jatkettiin yhteistyössä Stakesin Sosiaaliportin kanssa. Myös blogit eli nettipäiväkirjat jatkoivat toimintaansa ja yksi uusi blogisti
aloitti kirjoittamisen.
Vernerin tietopankkia ylläpidettiin, päivitettiin ja
syvennettiin. Työ-osiota kartutettiin kehitysvammaisten
ihmisten kokemuksilla palkkatyöstä. Hyvä arki -osuuteen
lisättiin tietoa muun muassa kehitysvammaisten kulttuurista ja taiteesta. Myös Kehitysvammaliiton Hyvät
käytännöt -projektissa koottua tietopankkia kehitysvammapalveluiden hyvistä käytännöistä täydennettiin.
Tietoa odottajille -osion kehittämistä jatkettiin
yhteistyössä Väestöliiton Perinnöllisyysklinikan kanssa.
Sikiöaikaista alkoholialtistusta (FASD) käsittelevään tietopankkiin puolestaan tuotettiin perustietoa diagnooseista, oireyhtymän ilmenemisestä eri ikäkausina sekä
alkoholin käytöstä raskauden aikana.
Koululaisille tarkoitetun kehitysvammaisuutta koskevan tietopaketin suunnittelu aloitettiin yhteistyössä
viiden yläkoululaisen kanssa. Helsingin Diakoniaopiston kanssa puolestaan aloitettiin alan ammattilaisista
koostuvan asiantuntijapankin kokoaminen.
Yleispuolen kävijämäärät jatkoivat kasvuaan vuonna 2008. Sivuilla vierailtiin keskimäärin runsaat 23 300
kertaa kuussa. Eniten käyntejä oli tammikuussa, jolloin
sivuilla vierailtiin noin 28 000 kertaa, ja vähiten heinäkuussa, jolloin käyntejä oli noin 18 000.

Vernerin selkokieliset sivut tarjoavat kehitysvammaisille ihmisille tietoa, vuorovaikutusta ja tekemistä.
Vuonna 2008 käynnistyi selkosivuston sisällön uudistus. Vuoden aikana kartoitettiin käyttäjien tarpeita ja
suunniteltiin uuden sisällön rakenne.
Uutena selkosivuille avattiin niin sanottu Fan fiction
-osio, jossa kirjoitetaan jatkoa Salatut elämät -tv-sarjasta tutun Roosa Kemppaisen tarinaan. Uutena julkaistiin
myös palkkatöihin työllistyneiden kehitysvammaisten
haastatteluja ja kehitysvammaisten ihmisten kokemuksia siitä, millaista on harrastaa yhdessä ei-kehitysvammaisten kanssa.
Selkosivujen suosituimpia palveluja olivat keskustelut, chat, Verkko-Kertun neuvonta ja testit. Keskusteluviestejä lähetettiin vuoden aikana yli 9 000 ja
Verkko-Kertulle kysymyksiä noin 500. Chattiin puolestaan osallistui viikoittain vajaat 20 Vernerin käyttäjää.
Kehitysvammaisten viikolla joulukuussa chat järjestettiin normaalin yhden kerran sijaan neljästi.
Käyntejä selkosivuilla oli keskimäärin yli 7 700 kuussa. Vilkkainta oli lokakuussa, jolloin käyntejä oli noin
9 500 ja hiljaisinta huhtikuussa, jolloin sivuilla vierailtiin noin 6 700 kertaa. Käynnit lisääntyivät vuodesta
2007 noin 2 000:lla kuussa.
Viestinnän henkilöstö liitteessä 5 ja viestinnän
henkilöstön luottamustehtävät liitteessä 6.

Viestintä
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Selkokeskus
– tietoa ja palveluja
selkokielellä

Kehitysvammaliiton Selkokeskuksen tehtävät
ovat Selkouutisten ja LL-Bladetin julkaiseminen, selkokielisten internetsivujen toimittaminen, selkokirjallisuuden edistäminen, selkokieleen liittyvien koulutus- ja
julkaisupalvelujen tuottaminen sekä yhteistyö- ja
tiedotuskanavana toimiminen.

Lehdet
Selkouutiset ja saman lehden ruotsinkielinen versio
LL-Bladet ilmestyivät vuoden 2008 aikana 26 kertaa. LLBladetia julkaisi Kehitysvammaliiton lisäksi Förbundet
De Utvecklingsstördas Väl (FDUV). Lehdessä käsiteltiin
koti- ja ulkomaiden uutisten lisäksi urheilua, viihdettä
ja kulttuuria sekä monia arkisia aiheita. Lehteä uudistettiin alkuvuodesta edellisenä vuonna tehdyn lukijakyselyn pohjalta.
Painettujen lehtien levikki oli yhteensä noin 4 500
vuosikertaa (Selkouutiset n. 3 100, LL-Bladet n. 1 400).
Pääosa lehdistä meni kouluihin, vammaishuollon
toimipisteisiin, suomen kielen opetusryhmiin, ammattikouluihin ja vanhustenhuollon toimipisteisiin. Lisäksi
verkkolehdillä oli numeroa kohden useita satoja lukijoita. Lehdet ilmestyivät internetissä myös ilmaisena
näköislehtenä, ja Selkouutisten näköislehden käyttäjiksi rekisteröityi vuoden aikana noin viisisataa uutta
kävijää, LL-Bladetiin noin kaksisataa.
Selkouutisten ja LL-Bladetin toimitusneuvosto
liitteessä 9.
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Selkokeskus

Selkokeskus sai vuoden 2008
Kuluttajatiedon julkistamispalkinnon Rahankäytön oppaan
julkaisemisesta.

Internetsivut
Papunet-verkkopalvelun selkosivuille toimitettiin tietoa
eri aiheista, selkokirjoista ja -esitteistä sekä Selkouutisten verkkolehti. Yhteistyössä FDUV:n kanssa ylläpidettiin myös ruotsinkielisiä selkosivuja. Selkosivuilla
kävijöitä oli noin 10 000 kuussa.
Selkosivujen lisäksi uudistettiin myös Selkokeskuksen yleiskielisiä sivuja, joilta löytyy muun muassa laaja
tietopaketti selkokielen teoriasta. Sivuille valmisteltiin
myös vuonna 2009 avautuvaa selkokielen avointa
verkkokurssia. Selkokeskuksen sivuilla vieraili loppuvuodesta yli 1 500 kävijää kuussa.
Selkokeskus jatkoi yhteistyössä Papunetin kanssa
internetin selkosivustojen arviointia ja ohjausta. Selkokeskuksen sähköinen tiedote ilmestyi viidesti.

Mukautukset, kirjat ja esitteet
Vuonna 2008 Selkokeskukselta tilattiin 29 selkomukautusta. Esimerkiksi Toimihenkilökeskusjärjestö STTK tilasi tekstin julkaisuun Tervetuloa työelämään ja Suomen
Romaniyhdistys laajaan romanivanhusten omaishoidon oppaaseen.
Yhteistyössä oikeusministeriön kanssa julkaistiin
esite kunnallisvaaleista ja yhteistyössä Kuluttajaviraston kanssa Rahankäytön opas, jolle työ- ja elinkeinoministeriö myönsi Kuluttajatiedon julkistamispalkinnon.
Selkokeskus valmisteli myös Terveyden edistämisen
keskus Tekryn kanssa laajaa, vuonna 2009 avautuvaa
terveysaiheista selkosivustoa.
Selkokeskus jatkoi valtion selkokirjatuen jakamista.
Tuen jakaa erillinen selkokirjatyöryhmä (liite 13), johon
muun muassa kirjailijajärjestöt nimeävät edustajansa.
Määrärahalla on tuettu kolmeatoista selkokirjaa. Yhteen-

Selkokeskus julkaisi kunnallisvaalit
2008 -esitteen yhteistyössä
oikeusministeriön kanssa.

sä myönteisiä päätöksiä on tehty yhdeksäntoista hakemuksen kohdalla. Tukea on myönnetty selkojulkaisujen
kirjoittajille, mukauttajille, kuvittajille ja kustantajille.
Kuluneen vuoden aikana on myönnetty myös selkotunnuksia selkokirjoille ja annettu lausuntoja käsikirjoituksista ja kuvituksista.
Kaikkiaan vuonna 2007 ilmestyi neljätoista selkokirjaa. Kirjoista julkaistiin uusi esite ja vuoden aikana
jatkettiin kirjojen keskitettyä välitystoimintaa. Välitystoiminnan kautta myytiin vuoden aikana 1 596 selkokirjaa.

Selkokeskus palkitsi
Ylen selkouutisten toimittajan ja kehittäjän
Pertti Sepän Vuoden
selväsanaisena.

Kuva: Suvi Vaarla

Koulutus ja yhteistyö
Selkokeskuksen edustajat toimivat vuoden aikana
kouluttajina ja luennoitsijoina 33 tilaisuudessa, ja
Selkokeskuksella oli seitsemän nimettyä asiantuntijaa
eri puolilla Suomea. Selkokirjoituskurssi järjestettiin yhteistyössä Oriveden opiston kanssa. Hyvä Ikä -messuilla
Tampereella Selkokeskuksella oli oma esittelyosasto.
Selkokeskus edisti selkokieleen liittyvää yhteistyötä niin kotimaassa kuin kansainvälisesti. Keskuksen
tukena toimi Selkokeskuksen neuvottelukunta, johon
edustajansa nimesivät 37 tahoa (liite 8). Neuvottelukunta myönsi Vuoden selväsanainen -palkinnon radion
selkouutisten kehittäjälle, toimittaja Pertti Sepälle.
Selkokeskuksen edustajat osallistuivat kansainvälisen Easy to Read -verkoston toimintaan. Rahaautomaattiyhdistys tuki Selkokeskuksen toimintaa ja
lehtien julkaisua.

Selkokieli ja vuorovaikutus
Selkokieli ja vuorovaikutus -projektin päämäärä on
hankkia tietoa selkokielen käytöstä vuorovaikutustilanteissa ja kehittää toimintamalleja näihin tilanteisiin.

Lisäksi projektissa tutkitaan selkokielen käyttöä kahdenkeskisissä keskusteluissa.
Projekti käynnistyi maaliskuussa 2008 ja päättyy
vuoden 2009 lopussa. Hanketta rahoittaa Raha-automaattiyhdistys. Projekti toteutetaan Kehitysvammaliiton Selkokeskuksessa yhdessä neljän selkokielen
käyttäjäryhmiä edustavan tahon kanssa, jotka ovat
Aivohalvaus- ja dysfasialiitto, Autismisäätiö, FDUV ja
Satakunnan erityishuoltopiiri.
Vuonna 2008 yhteistyötahoissa kokoontui seitsemän selkoryhmää, ja niiden ohjaajille järjestettiin
neljä koulutustilaisuutta. Selkoryhmien kokoontumiset
nauhoitettiin ja nauhoituksia analysoitiin selkokielisen
vuorovaikutuksen ohjeistamiseksi. Pieksämäellä toteutettiin pilottikoulutus, jossa kehitettiin ja testattiin
projektin koulutusmallia.
Selkokieli ja vuorovaikutus -projektin ohjausryhmä
liitteessä 14. Selkokeskuksen henkilöstö liitteessä 5 ja
henkilöstön luottamustehtävät liitteessä 6.

Selkokeskus
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Papunet
– esteettömiä
verkkopalveluja

Papunetin taidealan
piirustuskilpailun ammattilaisten ja opiskelijoiden
sarjan voitti Elina Niemelä
työllään HIM.

Kehitysvammaliiton verkkopalveluyksikkö
Papunet edistää esteettömien verkkopalveluiden avulla
puhe- ja kehitysvammaisten ihmisten osallistumista tietoyhteiskunnassa. Yksikkö kehittää ja ylläpitää
verkkopalveluita puhe- ja kehitysvammaisille ihmisille,
selkokielen käyttäjille, heidän lähi-ihmisilleen ja alan
ammattilaisille.
Papunet tarjoaa uusimman informaatioteknologian
ja tuoreet tietotekniikkaratkaisut puhe- ja kehitysvammaisten ihmisten käyttöön. Yksikkö huolehtii siitä, että
heidän tarpeensa huomioidaan tietoyhteiskunnan
suunnittelussa ja toteutuksessa.
Yksikkö tuottaa Papunet-sivuston. Lisäksi se ylläpitää teknisesti Kehitysvammaliiton, Selkokeskuksen
ja Tikoteekin kotisivuja sekä Verneri-verkkopalvelua ja
muiden alan toimijoiden kotisivuja. Yksikkö kouluttaa
ja konsultoi esteettömistä verkkopalveluista sekä tekee
verkkosivujen esteettömyysarviointeja puhe- ja kehitysvammaisten ihmisten sekä selkokielen käyttäjien
näkökulmasta.
Vuoden 2008 keskeisiä toimia olivat Selkohakuhankkeen käynnistäminen, uudistettujen ruotsinkielisten yleissivujen julkaiseminen sekä Papunetin sivujen
käyttäjätiedon kerääminen.

Papunet-sivusto
Papunet-sivustossa (www.papunet.net) on laajasti ja
keskitetysti tietoa puhevammaisuudesta ja selkokielestä. Sivusto on esteetön toimintaympäristö eri tavoin
kommunikoiville ja tietokonetta käyttäville ihmisille.
Sivuston toteutuksessa on mukana alan kansallisia ja
kansainvälisiä asiantuntijoita ja organisaatioita kuten
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Aivohalvaus- ja dysfasialiitto, Autismi- ja Aspergerliitto,
Förbundet De Utvecklingsstördas Väl (FDUV), Kehitysvammaisten Tukiliitto ja Suomen CP-liitto.
Sivuston kävijämäärä kasvoi vuoden aikana. Sivuilla
vierailtiin yli 1,2 miljoonaa kertaa. Eniten kävijöitä oli
joulukuussa, reilut 120 000, ja vähiten heinäkuussa,
reilut 60 000. Keskimäärin sivuilla vieraili yli 100 000
kävijää kuussa.
Kävijöiden mielipiteitä sivustosta kerättiin avoimella palautteella ja kävijäkyselyllä. Kyselyn tuloksia
hyödynnetään vuoden 2009 ja 2010 aikana muun
muassa Papunetin hakutoimintojen kehittämisessä ja
Selkohaku-hankkeessa.
Toimintavuoden aikana Papunetin yleiskielisillä
sivuilla avattiin uudistettu kuvatyökalu ja kuvapankki.
Tekniset ja sisältöuudistukset tehtiin kävijäkyselyn ja
käyttäjätiedon perusteella. Tilastojen mukaan yleiskielisten sivujen suosituin palvelu on kuvatyökalu, jota
käyttää noin 115 kävijää päivässä. Kuvapankkiin ja
kuvatyökaluun tuotettiin tuhansia uusia viittoma- ja
muita piirroskuvia. Kuvat tuotettiin yhteistyössä Tikoteekin ja Suomen CP-liiton kanssa.
Yleiskielisillä sivuilla julkaistiin muun muassa PowerPoint-ohjelmalla tuotettuja harjoituksia ja tehtäviä
sekä kattava tietopaketti kohderyhmälle soveltuvista
ja internetistä ladattavista ilmaisohjelmista. Lisäksi
sivuilla avattiin sisältökokonaisuus vuorovaikutuksen
havainnoinnista yhteistyössä Oiva-hankkeen kanssa.
Myös alan opinnäytetöistä ja käynnissä olevista hankkeista kertovat sivut päivitettiin.
Papunetin kuvasivujen uusiminen ja kehittäminen
jatkuivat. Sivujen käytettävyyttä arvioitiin käytettävyystesteillä ja ammattilaiskäyttäjiä haastattelemalla.

Pekka Turusen kilpailutyössä komeilee Metso.

Kuvasivuilla julkaistiin kuukausittain uutta vuodenaikoihin ja arkeen liittyvää aineistoa. Papu-sammakon
sivut lisäsivät käyttäjien osallisuutta. Sivujen kautta
koulut, päiväkodit sekä kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssit kertoivat kuulumisiaan.
Papunetin pelisivuilla avattiin useita selkokielisiä
satukirjoja. Lisäksi sivuilla avattiin valokuvin toteutettuja näönkäytön harjoituksia ja kuvasudokuja. Uusien
sisältöjen kehittämisessä kiinnitettiin erityistä huomiota käytettävyyteen. Kaikki vuoden aikana kehitetyt pelit
toimivat hiiren lisäksi painikkeilla.
Pelisivujen helppokäyttöinen piirustusohjelma ja
piirustusnäyttely lisäsivät suosiotaan. Näyttelyyn oli
vuoden loppuun mennessä tallennettu yli 19 000 työtä.
Vuoden aikana toteutettiin Planeetta X -peliympäristön
kävijäkysely, jonka tuloksia hyödynnetään peliympäristön sisältöjen uudistuksessa vuonna 2009.
Papunetin bliss-kielisillä sivuilla järjestettiin blisskirjoituskilpailu, jonka tuotoksia julkaistaan sivuilla
vuonna 2009. Lisäksi sivuille tuotettiin bliss-kielisiä
satuja jatkokertomuksena.
Papunetin selkokielisiä ja Selkokeskuksen omia
sivuja kehitettiin muun muassa kävijäkyselyllä. Selkosivujen sisällöstä vastasi Selkokeskus. Ruotsinkielisten
selkosivujen sisällöstä vastasi LL-Centrum.
Papunetin uudistetut ruotsinkieliset yleissivut
avattiin kesäkuussa. Sivuilla on tietoa puhetta tukevasta ja korvaavasta kommunikoinnista, kommunikoinnin
keinoista ja apuvälineistä sekä vuorovaikutuksesta ja
puhevammaisten tulkkipalvelusta. Lisäksi sivuilla on
aineistoa vuorovaikutuksen, kommunikoinnin ja toiminnan tukemiseen.
Papunetin ruotsinkielisillä ja englanninkielisillä pe-

Linda Sormanen
palkittiin työstään
Punasilmäinen
pupu.

lisivuilla avattiin luetunymmärtämistä ja moniosaisten
ohjeiden mukaan toimimista kehittävä Rakennetaan
talo -peli sekä uusia näönkäytön harjoituksia. Erityisesti
ruotsinkielisten pelisivujen kävijämäärät kasvoivat. Parhaimmillaan sivuilla vieraili lähes 4 000 kävijää kuussa.
Toimintavuoden aikana avattiin myös Papunetverkkopalveluyksikön sivut ruotsiksi ja englanniksi.
Sivuilla on tietoa muun muassa yksikön tuottamasta
Papunet-sivustosta ja yksikön projekteista sekä koulutus-, konsultointi- ja arviointipalveluista.

Koulutus ja kehittäminen
Toimintavuoden aikana Papunet koulutti opetustoimen henkilöstöä, järjestöjä ja kuntien sekä julkisten
virastojen verkkopalveluiden kehittäjiä selkokielisistä
verkkopalveluista. Lisäksi Papunet ja Tikoteekki järjesti-

Papunet
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Satu Turunen osallistui
Papunetin piirustuskilpailuun työllään
Rusettipäinen enkeli.

Jukka Suni osallistui
kilpailuun maalauksellaan
Tanssiva karhu.

vät Kommunikointikansio – väline toimivaan vuorovaikutukseen -verkkokurssin puhevammaisten ihmisten
lähihenkilöille.
Papunet osallistui kansallisiin ja kansainvälisiin
puhetta tukevaa ja korvaavaa kommunikointia, esteettömiä verkkopalveluita ja pelejä kehittäviin työryhmiin,
verkostoihin ja seminaareihin. Vuoden 2008 aikana
Papunetin kehittämistoimintaa esiteltiin Kanadassa
ISAAC:n (International Society for Augmentative and
Alternative Communication) kansainvälisessä kongressissa ja Itävallassa tietotekniikka-alan ICCHP (International Conference on Computers Helping People with
Special Needs) kongressissa. Lisäksi Papunetia esiteltiin
kuudessatoista messutapahtumassa tai seminaarissa.
Papunetissa jatkettiin selkokielisten verkkopalveluiden suunnitteluohjeiden kehittämistyötä ja tiivistettiin
yhteistyötä W3C:n (The World Wide Web Consortium)
kansainvälisten toimijoiden kanssa verkostoitumalla ja
julkaisemalla asiaa käsittelevä artikkeli kansainvälisessä julkaisussa.
Lisäksi Papunet arvioi vuoden aikana useiden Kehitysvammaliiton ulkopuolisten verkkosivujen käytettävyyttä ja esteettömyyttä.

Selkohaku-hanke
Toimintavuoden aikana käynnistettiin Selkohaku –
Erityisryhmille soveltuvan suomenkielisen helppokäyttöisen tiedonhakupalvelun toteuttaminen internettiin
-projekti (2008–2009). Hankkeen tavoite on parantaa
erityisryhmien tietoyhteiskuntavalmiuksia ja -taitoja
tehokkaalla tiedonhaun välineellä.
Projektissa kehitetään avoimeen lähdekoodiin perustuva helppokäyttöinen tiedonhakupalvelu internetiin.
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Projektin kohderyhmiä ovat lukutaitoiset puhe- ja kehitysvammaiset ihmiset, joilla on riittävät tietotekniset taidot.
Vuoden aikana kerättiin tietoa kohderyhmien tiedonhaun tavoista. Projekti toteutetaan yhteistyössä HIITin
(Helsinki Institute for Information Technology), Helsingin kauppakorkeakoulun CKIRin (Center for Knowledge
and Innovation Research), BitLips Oy:n, Espoon Eestinmetsän koulun, Ikäihmisten tietotekniikkayhdistys Enter ry:n ja Helsingin Diakoniaopiston kanssa. Projektin
rahoittaa Raha-automaattiyhdistys.
Selkohakuhankkeen ohjausryhmä liitteessä 16.

Tiedotus
Papunetista tiedotettiin kuukausittain ilmestyvällä
sähköpostitiedotteella sekä Jaatinen- ja Toinet-sähköpostilistoilla. Lisäksi Papunetin toiminnasta julkaistiin
artikkeleita ja mainoksia Tikoteekin Tikonen-lehdessä,
Kehitysvammaliiton Ketju-lehdessä sekä alan ammattija järjestölehdissä.
Vuoden aikana Papunet antoi lausuntoja, jotka
liittyivät tietoyhteiskunnan saavutettavuuteen ja
esteettömiin verkkopalveluihin. Lisäksi yksikön johtaja
osallistui Kehitysvammaliiton toimintapoliittisen ohjelman (2008–2011) laatimiseen.
Vuoden aikana järjestettiin puhe- ja kehitysvammaisille ihmisille suunnattu piirustuskilpailu, jonka töitä
esiteltiin internet-sivuilla ja kiertävässä näyttelyssä eri
puolella Suomea.
Papunetin johtoryhmä liitteessä 15, Papunetin henkilöstö liitteessä 5 ja henkilöstön luottamustehtävät
liitteessä 6.

Tikoteekki
– välineitä
kommunikointiin
Kuva: Pekka Elomaa

Tikoteekissa mm. päivitetään ja rakennetaan tietokonepohjaisia kommunikoinnin apuvälineitä yhteistyössä asiakkaan kanssa.

Kehitysvammaliiton Tietotekniikka- ja
kommunikaatiokeskus Tikoteekki edistää puhevammaisten ihmisten kommunikointia ja vammaisten
henkilöiden tietotekniikan käyttöä.
Tikoteekki tiedottaa, kouluttaa, kehittää toimintamalleja, palvelee asiakkaita, hallinnoi hankkeita ja
koordinoi valtakunnallista Tikoteekki-verkostoa.

Tiedotus ja koulutus
Vuonna 2008 Tikoteekki tiedotti kommunikoinnin ja
tietotekniikan mahdollisuuksista Tikonen-tiedotteessa
ja Papunet-sivustolla sekä oppaiden, koulutuksien,
keskustelutilaisuuksien ja messujen kautta.
Tikonen ilmestyi vuoden aikana kolmesti. Tikoteekin
neljästä suosituimmasta oppaasta otettiin lisäpainokset. Lisäksi aloitettiin Kuvat kommunikoinnissa -oppaan
päivitys.
Papunetin sivuille Tikoteekki tuotti yhdessä verkkopalveluyksikkö Papunetin kanssa uusia viittoma- ja
mallikuvia. Yhteistyössä jatkettiin myös Papunetin
peli-, opetusohjelma- ja kommunikointilaitetietokantojen päivitystä sekä tiedon kokoamista internetistä
ladattavista opetusohjelmista ja peleistä. Lisäksi Papunetin Ohjelmat-osioon luotiin lähes kolmekymmentä
uutta PowerPoint-ohjelmalla toimivaa harjoitusta ja
tehtävää.
Verneri-verkkopalveluun Tikoteekki tuotti kuvauksen Kommunikointipassista. Lisäksi Tikoteekin työntekijät jatkoivat asiantuntijoina Vernerin Kysy-palstalla.
Tikoteekki järjesti vuoden aikana yli viisikymmentä
koulutusta tai luentoa kuntoutuksen ja opetuksen alan
ammattilaisille ja opiskelijoille. Kosovossa keskus järjesti ulkoministeriön projektiin liittyvän koulutusjakson

kommunikoinnin perusteista. Yhdessä Papunetin kanssa Tikoteekki järjesti ensimmäisen perheille suunnatun
verkkokoulutuksen kommunikointikansioista.
Kaikkiaan koulutuksiin osallistui lähes 1 800 henkilöä. Lisäksi noin kaksisataa alan ammattilaista osallistui
Sillalla-seminaariin, jossa syvennyttiin vuorovaikutukseen, kommunikointiin ja tietotekniikan mahdollisuuksiin. Neljään Studia AAC -tilaisuuteen puolestaan
osallistui yli sata keskustelijaa.
Tikoteekkiin tutustui vuoden aikana lähes kolmekymmentä ryhmää. Opiskelijoiden lisäksi keskuksessa
vieraili muun muassa vanhempainryhmiä, sairaaloiden
kuntoutustyöryhmiä ja ulkomaisia vieraita.

Asiakaspalvelut
Tikoteekkiin tuli vuonna 2008 seuraavat maksusitoumukset: 21 maksusitoumusta kommunikoinnin
arviointiin (2007: 22), 7 maksusitoumusta tietokoneen
käytön arviointiin (2007: 8), 6 maksusitoumusta suppeaan kirjoittamisen apuvälinearviointiin (2007: 13).
Vuoden aikana Tikoteekki päätti 35 (2007: 39)
asiakasarviointia, päivitti 5 kommunikoinnin apuvälinettä ja konsultoi 7 muuta asiakasta. Asiakkaat olivat
Uudeltamaalta, Itä-Uudeltamaalta, Kymenlaaksosta ja
Etelä-Karjalasta. Kehitysvammaliiton Tikoteekin työntekijät konsultoivat myös alueellisia Tikoteekkeja.
Keväällä 2008 Tikoteekin puheterapeutit ja Osallisuuteen vuorovaikutusaloitteilla -hankkeen työntekijät
perehdyttivät Helsingin kaupungin erityisopetusryhmää ja toimintakeskuksen ryhmää OIVA-vuorovaikutusmalliin.

Tikoteekki
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Kehitysvammaliiton Tikoteekin
hallinnoimaan valtakunnalliseen
Tikoteekki-verkostoon kuuluu
kymmeniä tietotekniikan ja
kommunikaation ammattilaisia.

Kuva: Annakaisa Ojanen

Yhteistyö
Talking Mats -keskustelumatosta koulutettiin ja tiedotettiin yhdessä Skotlantilaisen Stirlingtonin yliopiston
kanssa. Menetelmästä järjestettiin viisi koulutusta eri
puolilla Suomea. Yhteistyötä jatkettiin myös Arcadaoppilaitoksen kanssa kirjoittamisen apuvälinearvioiden
seurannasta. Oulun yliopiston logopedian oppiaineen
kanssa tehtiin alueellisille Tikoteekeille kysely afaattisille henkilöille tarjotuista kommunikoinnin ratkaisuista.
EU:n rahoittaman kaksivuotisen ATVET-hankkeen
(Assistive Technology, Vocational Education and Training) tavoite on koota tietoa apuvälineteknologian ja
siihen liittyvän ammatillisen koulutuksen käytännöistä.
Tikoteekki toteutti keväällä kyselyn apuvälineteknologian parissa työskenteleville henkilöille. Lisäksi keskus
käynnisti ammatillisten oppilaitosten kanssa neuvottelut avustavan teknologian täydennyskoulutuksesta.
Tikoteekki käänsi ja muokkasi myös hankkeessa tuotettuja koulutusaineistoja.

Tikoteekki-verkosto
Kehitysvammaliiton Tikoteekki koordinoi erikoissairaanhoidon alaisuudessa toimivien Tikoteekkien ja
vastaavien kommunikaatiokeskuksien verkostoa.
Tikoteekki-verkosto tukee alan toimijoiden yhteistyötä palveluiden kehittämisessä ja saavutettavuudessa. Lisäksi se tukee työntekijöiden osaamista ja
tiedonsaantia uusista toimintamalleista, teknisistä
ratkaisuista ja apuvälineistä. Verkostoon kuuluu lähes
neljäkymmentä työntekijää eri puolilta Suomea.
Satakunnan Tikoteekin toiminta osana Satakunnan
sairaanhoitopiirin alueellista apuvälinekeskusta käynnistyi virallisesti vuoden alussa. Vaasan keskussairaalan
Datero-klinikka puolestaan liittyi verkostoon toukokuussa. Samalla klinikan nimi muutettiin Tikoteekiksi.
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Pohjois-Karjalan Tikoteekin siirto osaksi sairaalan
apuvälineyksikköä siirtyi edelleen. Asiakkaat ohjattiin
palveluihin Kuopion yliopistollisen sairaalan Tikoteekkiin, joka vastaa erittäin vaativista kommunikoinnin
apuvälineistä ja apuvälinepalveluista. Vastaavia palveluita tuottaa myös Keski-Suomen kommunikaatiokeskus Tikoteekki.
Kehitysvammaliiton Tikoteekin johtaja osallistui
alueellisten keskusten seurantaryhmien kokouksiin
Oulussa, Vaasassa, Porissa, Seinäjoella, Turussa ja
Kuopiossa. Lisäksi neuvoteltiin palveluiden järjestämisestä Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan alueella. Uusia
yhteistyömuotoja pyrittiin kehittämään, mutta vaativat
kommunikoinnin apuvälinearvioinnin maksusitoumukset ohjautuivat yhä Kehitysvammaliiton Tikoteekkiin.
Jatkossa tavoite on ohjata Etelä-Karjalan sairaanhoitopiirin asiakkaat Kuopion Tikoteekkiin. Kymenlaakson
tilanteesta järjestetään uusi neuvottelu keväällä 2009.
Myös Folkhälsanin kommunikaatiokeskuksen kanssa
käynnistettiin neuvottelut yksikön liittämisestä verkostoon.
Tikoteekin kotisivu-uudistuksen yhteydessä tehtiin
uudet kotisivut myös Tikoteekki-verkostolle (www.
papunet.net/tikoteekkiverkosto). Toukokuussa avatuilla
sivuilla esitellään verkoston toimintaa.
Verkoston henkilökunnalle järjestettiin koulutuspäivät ja kaksi työkokousta apuvälineistä ja ohjelmista.
Tikoteekin kotisivuille tehtiin verkoston käyttöön uusia
kommunikointiohjelmapohjia ja ohjelmademoja. Lisäksi alueellisille Tikoteekeille lainattiin tutustumiskäyttöön uusia puhelaitteita ja apuvälineitä.

Osallisuuteen vuorovaikutusaloitteilla
Tikoteekin hallinnoima Vaikeimmin kehitysvammaisten ihmisten kommunikoinnin ja vuorovaikutuksen

Kuvaaja AnnaKaisa Ojanen

kehittäminen -projekti päättyi vuonna 2008. Hankkeen
tavoite oli vahvistaa vaikeimmin kehitysvammaisten
aikuisten ja heidän kommunikointikumppaneidensa
vuorovaikutusta.
OIVA – Osallisuuteen vuorovaikutusaloitteilla
-nimellä tunnettu hanke toteutettiin yhteistyössä Honkalampi-keskuksen, Ylisen kuntoutuskeskuksen sekä
Oskarinpuiston toimintakeskuksen ja asuntolan kanssa.
Muita yhteistyötahoja olivat Helsingin yliopiston
käyttäytymistieteellisen tiedekunnan puhetieteiden
laitos sekä Kehitysvammaliitossa Verkkopalveluyksikkö
Papunet ja Oppimateriaalikeskus Opike.
Hankkeessa tuotettiin ja jaettiin aineistoa, joka
vahvistaa vaikeimmin kehitysvammaisten ihmisten ja
heidän kommunikointikumppaneidensa välistä vuorovaikutusta. Vuorovaikutuksen tueksi kehitettiin myös
videohavainnointiin perustuva OIVA-vuorovaikutusmalli, joka tuotteistettiin ja rekisteröitiin Kehitysvammaliitolle. Lisäksi hankkeessa tutkittiin vuorovaikutusmallin vaikuttavuutta.
Tutkimuksessa todettiin, että hankeaikainen työskentely oli edistänyt vaikeimmin kehitysvammaisten
asiakkaiden ja työntekijöiden yhteisymmärrystä sekä
vaikuttanut myönteisesti työyhteisöjen vuorovaikutukseen. Vuonna 2008 työyhteisöjä konsultoitiin yhteensä
14 kertaa vuorovaikutusta vahvistavan työotteen säilyttämisestä.
Vuoden aikana tiedotettiin hankkeessa saaduista
kokemuksista ja tutkimustuloksista. Aiheesta järjestettiin 18 koulutusta, joihin osallistui noin 900 kuulijaa.
Hanke oli esillä myös Kehitysvammaliiton ja Tikoteekin
julkaisuissa, alan ammattilaisille ja suurelle yleisölle
suunnatuissa hankkeen lehdissä sekä kansainvälisen
ISAAC:n konferenssissa Kanadassa. Hankkeen tutkimusraportti julkaistaan verkkojulkaisuna Papunetissa
vuonna 2009.
Vuoden aikana ryhdyttiin myös suunnittelemaan

OIVA-vuorovaikutusmallin soveltamista uusille käyttäjäryhmille. Vuorovaikutusmalli vaikeimmin puhevammaisten ihmisten osallistumiseksi (2009–2012)
-hankkeen tavoite on saada OIVA-vuorovaikutusmalli
mahdollisimman monen yhteisön käyttöön.

Elämäntarinat
Elämäntarinat-hankkeen tavoite on selvittää ja kertoa,
miten vaikea puhevamma vaikuttaa puhevammaisten
ihmisten elämään.
Hankkeessa on koottu yli 20 puhevammaisen
elämäntarina. Tarinankertojat ovat ensin valmistelleet
tarinoitaan yhdessä tulkkien kanssa. Sen jälkeen heitä
on haastateltu. Haastattelut on videoitu ja videot on
purettu kirjoitetuiksi tarinoiksi, joista kootaan kirja
vuonna 2009. Aineistoa käytetään myös jatkotutkimuksessa yhteistyössä Helsingin yliopiston puhetieteiden
laitoksen kanssa.
Vuonna 2008 tehtiin viisi haastattelua ja käynnistettiin Elämäntarinat-kirjan suunnittelu ja toteutus.
Vuonna 2007 käynnistyneellä hankkeella ei ole
erillisrahoitusta.

Kommunikointiohjelmat käyttöön
Vuonna 2005 käynnistynyt Kommunikointiohjelmat
käyttöön -projekti siirtyi Tikoteekin hallintaan ISAAC
Suomi Finland ry:ltä kesäkuussa 2008. Vuonna 2009
päättyvän projektin tavoite on tukea tietokonepohjaisten kommunikointiohjelmien käyttöönottoa.
Projektissa suunnitellaan ja rakennetaan kommunikointiohjelman taulustoja eri-ikäisille ja motorisilta
taidoiltaan eritasoisille käyttäjäryhmille. Taulustot
suunnitellaan niin, että puhevammainen henkilö voi
osallistua keskusteluun mahdollisimman tasavertaisena ja tuottaa kieliopillisesti mahdollisimman ym-
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Lausunnot
Tikoteekki antoi vuonna 2008 seuraavat lausunnot ja esitykset:
• Lausunto tulkkipalveluista Sosiaali- ja terveysministeriölle
• Lausunto vaikeavammaisten tulkkauspalveluista Kelalle
• Lausunto apuvälinepalveluiden kehittämisestä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin hallitukselle
• Lausunto esteettömästä opiskelusta korkea-asteen oppilaitoksissa (yhteistyössä Papunetin kanssa)
• Esitys Vammaispoliittisen ohjelman valmisteluun liikenne- ja viestintäministeriölle (yhteistyössä Papunetin
ja Selkokeskuksen kanssa).

märrettäviä lauseita. Taulustoja tullaan levittämään
käyttäjille Tikoteekki-verkoston kautta.
Vuonna 2008 keskityttiin taulustojen rakentamiseen ja muokkaamiseen kokeilujen sekä arviointien
perusteella. Kokeiluun osallistui kuusi lasta ja nuorta, heidän vanhempansa sekä päiväkodin tai koulun
työntekijäverkostot. Käyttäjille tehdystä arvioinnista
valmistui Helsingin yliopistosta logopedian pro gradu työ Keskustelumatto puhevammaisten lasten ja heidän
vanhempiensa mielipiteiden kartoitusmenetelmänä.
Yhteistyössä projektin ohjausryhmän (liite 17)
kanssa tehtiin lukuisia taulustojen rakenteeseen ja
sisältöön liittyviä päätöksiä. Toimintavuonna rakennettiin myös taulustojen sanasto-osuus, joka toimii
yhdessä kielellisen taivuttimen kanssa. Myös kielellisen
taivuttimen kehittäminen ja testaaminen jatkui. Työstä
vastasi Helsingin yliopiston kieliteknologian opiskelija,
joka teki aiheesta myös pro gradu -työn. Vuoden aikana
tehtiin työtä myös sanaston, taivuttimen ja puhesyntetisaattorin toiminnan yhteensovittamiseksi.
Yhteistyössä Honkalampi-säätiön Punos-hankkeen
kanssa suunniteltiin taulustojen käyttöä kuvapuhelinyhteydessä.
Vuoden aikana projektia esiteltiin Tikoteekin Sillallaseminaarissa ja kansainvälisen ISAAC:n konferenssissa
Kanadassa. Lisäksi kokeiluun osallistuneelle käyttäjäverkostolle järjestettiin päivän koulutus aihetaulujen
tekemisestä. Projektista tiedotettiin myös ISAAC:n,
Tikoteekin, Papunetin ja Vernerin kotisivuilla.

		

Kuva: Janne Ruotsalainen

Tikoteekin johtoryhmä liitteessä 17. Tikoteekin henkilöstö
liitteessä 5 ja henkilöstön luottamustehtävät liitteessä 6.
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Videohavainnointiin perustuvalla OIVA-vuorovaikutusmallilla vahvistetaan vaikeimmin kehitysvammaisten aikuisten ja heidän kommunikointikumppaneidensa vuorovaikutusta.

INCL-toiminta
– tukea ja tietoa
Kehitysvammaliiton INCL-toiminta
painottuu perheiden tukemiseen.

Vuonna 2008 Kehitysvammaliiton INCL-toiminta
painottui perhetyöhön INCL- ja Jansky-Bielschowskyperheiden parissa. Lisäksi tuettiin vastaavanlaisiin
sairauksiin kuten Krabben-tautiin ja Rett-oireyhtymään
tukea tarvitsevia perheitä. Perhetyön lisäksi liitosta
annettiin asiantuntija-apua perheiden kanssa työskenteleville.
Kehitysvammaliitossa INCL-työtä tekee johtava
INCL-erityistyöntekijä ja lisätyövoimaa ostetaan tarvittaessa erityishuoltopiireiltä tai muilta asiantuntijoilta.
Hallinnollisesti INCL-työstä vastaa Kehitysvammaliiton
Tikoteekki.

Perhetyö
INCL-perhetyö perustuu perheiden yksilöllisiin tarpeisiin ja toiveisiin. Vuonna 2008 työtä tehtiin ensisijaisesti niiden perheiden parissa, joissa lapsia oli vielä elossa.
Myös lapsensa menettäneitä perheitä tuettiin.
Uusia INCL-diagnooseja tehtiin Suomessa vuoden
aikana useita. Diagnoosin saaneista perheistä neljään
oltiin yhteydessä. INCL-työn kautta tiedossa olevissa
30 INCL-perheessä oli vuoden lopussa elossa 36 lasta.
INCL-työntekijä oli vuoden aikana yhteydessä yli 90 perheeseen. Näistä neljä oli Jansky-Bielschowsky-perheitä,
joista kahdella oli lapsia vielä elossa. Myös ulkomailla
asuviin INCL-perheisiin pidettiin yhteyttä.
Vuonna 2008 tehtiin 72 perhekäyntiä. Yhteisneuvotteluja perheen, sosiaali- ja terveydenhoitoviranomaisten, päivähoidon, koulun sekä lastenhoitajien kanssa
järjestettiin lähes viisikymmentä. INCL-lasten suvun ja
terveiden sisarusten kanssa oltiin yhteydessä mahdol-

INCL
INCL tarkoittaa infantiilia neuronaalia seroidilipofuskinoosia eli varhaislapsuuden neuronaalista seroidilipofuskinoosia.
INCL on periytyvä ja etenevä keskushermostosairaus, joka johtaa kehitysvammaan ja
varhaiseen kuolemaan.
INCL-lapsen hoito on fyysisesti ja psyykkisesti hyvin raskasta. Perheet ja heidän läheisensä
tarvitsevat monenlaista tukea ja tietoa. Myös
INCL-lasten kanssa työskentelevä henkilökunta
tarvitsee tukea ja ohjausta.
Tauti on harvinainen ja tietämys siitä yleensä vähäistä.

lisuuksien mukaan. Myös isovanhempia tavattiin perhekäyntien yhteydessä. Perhekäyntien lisäksi läheisiin
oltiin yhteydessä puhelimitse.
Alueellisia perhetapaamisia järjestettiin vuoden
aikana kolme: Itä- ja Etelä-Suomessa kesäkuussa ja
Länsi-Suomessa toukokuussa. Alueellisiin tapaamisiin
osallistui vanhempien lisäksi terveitä sisaruksia. INCLlasten sisaruksien oma tapaaminen pidettiin lokakuussa.

INCL-toiminta
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INCL-lasten kaikki
perheenjäsenet
sisaruksista
isovanhempiin
tarvitsevat tukea.

Koulutus ja konsultaatio
Sosiaali- ja terveydenhuoltohenkilöstölle, laitoshenkilöstölle sekä päivähoidolle ja koulutoimelle annettiin konsultaatiota ja neuvontaa. Aiheeseen liittyvää
aineistoa jaettiin useisiin toimipisteisiin. Koulutus- ja
informaatiotilaisuuksissa kerrottiin vaikean sairausryhmän erityisongelmista ja -tarpeista. Tilaisuuksissa
kartoitettiin myös perheiden avuntarvetta. Tilaisuuksia
järjestettiin vuoden aikana yli kaksikymmentä ja niihin
osallistui yli 380 koulutettavaa.
Lähityöntekijöille ja -verkostolle järjestettiin oma
koulutustilaisuus. Myös henkilökohtaisille hoitajille
ja päiväkotien henkilöstölle annettiin työnohjausta ja
neuvontaa. Lisäksi isovanhemmille järjestettiin oma
viikonloppukurssi toukokuussa.

Yhteistyö
Tiivistä yhteistyötä Suomen INCL-yhdistyksen kanssa
jatkettiin. Kehitysvammaliiton INCL-työntekijä osallistui INCL-yhdistyksen hallituksen kokouksiin konsulttina
ja asiantuntijana. Yhdistyksen kanssa järjestettiin myös
yhteisiä tilaisuuksia. Lisäksi liiton INCL-työntekijä osal-
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listui yhdistyksen kevät- ja syyspäiville sekä vuosikokoukseen. INCL-yhdistyksen hallituksen kanssa järjestettiin myös yhteinen suunnitteluviikonloppu.
Myös Kelan kanssa jatkettiin yhteistyötä. Yhdessä
järjestettiin sopeutumisvalmennuskurssin ensimmäinen osa kuudelle uudelle INCL-perheelle. Perheistä
kaksi oli ruotsinkielisiä. Keväällä osallistuttiin myös
Kelan palveluntuottajien työkokoukseen ja sähköisen
tiedonsiirron koulutukseen.
Näkövammaisten Keskusliiton kanssa jatkettiin konsultaatioita Jansky-Bielschowsky-perheiden tukemiseksi.
Mannerheimin Lastensuojeluliiton kanssa puolestaan
neuvoteltiin sopeutumisvalmennuskurssien siirtämisestä heille. Ruotsinkielisten INCL-perheiden sopeutumisvalmennuskurssien järjestämisestä neuvoteltiin
Folkhälsanin kanssa.
Duodecimin kanssa työstettiin julkaisua pitkäaikaissairaiden ja vammaisten lasten parissa tehtävästä
työstä. Julkaisu pohjautuu INCL-työhön ja siitä saatuihin kokemuksiin. Lisäksi INCL-työstä päivitettiin ja
työstettiin uutta tiedotusmateriaalia.

INCL-seurantaryhmä liitteessä 18.

Kuva: Katja Maria Nyman

Kehittämishankkeet
– kohti parempia
palveluja
Työtä tekijöille -projektin tavoite on saada kehitysvammaisille henkilöille
työsuhteita ja palkkatyötä.

Kehitysvammaliiton tutkimus- ja kehittämiskeskuksen kehittämistoiminnalle on ominaista
verkostoituminen alan toimijoiden ja näiden hankkeiden
kanssa. Kehittämistiimi koordinoi liiton arviointi- ja
kehittämispalveluita, kehittämishankkeita ja koulutusta.
Vuonna 2008 uusina hankkeina käynnistettiin Työtä
tekijöille -projekti yhteistyössä Kehitysvammaisten
Tukiliiton kanssa sekä FASD-projekti yhteistyössä Perhehoitoliiton ja Ensi- ja turvakotien liiton kanssa. Lisäksi
uudistettiin koulutuspalvelujen sisältöjä ja kehitettiin
kunnille suunnattua asumispalvelujen arviointia.

Hyvät käytännöt
Hyvät käytännöt -projekti päättyi toimintavuoden
aikana. Projektissa kehitettiin työvälineitä kehitysvammapalvelujen laadun arviointiin ja kehittämiseen sekä
palvelujen hyvien käytäntöjen tunnistamiseen, keräämiseen ja levittämiseen.
Ensimmäisessä osaprojektissa kehitettiin laadun
arviointia ja kehittämistä tukeva valmennusohjelma ja
ohjelman työkirjat sekä välineet. Valmennusohjelmien
kehittämiseen osallistui 17 palveluyksikköä eri puolilta Suomea. Toisessa osaprojektissa kehitettiin hyvien
käytäntöjen tunnuspiirteet sekä työvälineitä hyvien
käytäntöjen kuvaamiseen ja arviointiin.
Vuonna 2008 kehitettiin erityisesti hyvien käytäntöjen kuvaamisen ohjausta ja arvioitsijakoulutusta,
jossa palvelujen käyttäjät arvioivat työkäytännön tai
palvelukokonaisuuden yhdessä ammattilaisten kanssa.
Arvioitsijakoulutuksen mallia esiteltiin menestyksekkäästi useissa tapahtumissa ja koulutuksissa. Mallin

soveltuvuutta muiden vammaisryhmien kouluttamiseen testattiin yhteistyössä Asumispalvelusäätiö ASPAn
kanssa.
Projektissa kerätyt hyvien käytäntöjen kuvaukset ja
arvioinnit koottiin Verneri-verkkopalveluun.

FASD
FASD-hankkeen tavoite on parantaa sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä opetustoimen edellytyksiä vastata
sikiöaikaisen alkoholialtistuksen vaurioittamien lasten
ja nuorten sekä heidän perheidensä tuen ja palveluiden
tarpeeseen.
FASD-lasten ja -nuorten tuen sekä palveluiden
kehittäminen -hanke (2008–2011) toteutetaan yhteistyössä Perhehoitoliiton ja Ensi- ja turvakotien liiton
kanssa. Hankkeen toimintamuodot ovat tiedotus,
tutkimus, koulutus, vertaisryhmä-toiminta ja kunnissa
tehtävä kehittämistyö.
Lokakuussa 2008 järjestettiin FASD-kutsuseminaari,
johon osallistui noin 120 eri alojen edustajaa ympäri
Suomea. Seminaarin ansiosta aihe ylitti valtakunnallisen uutiskynnyksen radiossa, televisiossa ja lehdissä.
Verneri-verkkopalveluun koottiin syksyllä tietopaketti
FASDista. Myös kansainvälisestä FASD-päivästä 9.9.
tiedotettiin laajasti.
Osana projektia käynnistyi valtakunnallinen tutkimushanke, jossa tarkastellaan sikiöaikana alkoholinkäytölle altistuneiden lasten ja nuorten palvelu- ja
tukijärjestelmää ja siinä ilmeneviä moraalis-eettisiä
velvoitteita sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnassa.
Tutkimuksessa haastatellaan sosiaali- ja terveysalan
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Ari Rantasen töihin kuuluu pumppujen
purkaminen, puhdistus ja kokoaminen sekä moottoreiden asentaminen
pumppuihin.

Kuva: Katja Maria Nyman

ammattilaisia ja sijaisvanhempia Espoossa, Tampereella ja Oulussa. Aineistonkeruu käynnistyi vuoden 2008
lopussa.
Palvelukentän tilannetta on kartoitettu olemalla
yhteyksissä kuntiin ja FASD-lapsia hoitaviin perheisiin.
Hankkeen tueksi on koottu laajaa moniammatillista
yhteistyöverkostoa.

Vuorovaikutuksella tuloksiin
Vuorovaikutuksella tuloksiin (VuoTu) -hankkeen tavoite
on kehittää toimintamalleja, joiden avulla voidaan
tunnistaa ja ennaltaehkäistä lasten oppimisen esteitä.
Kehitysvammaliiton hallinnoima ja Raha-automaattiyhdistyksen rahoittama projekti on toteutettu yhteistyössä Suomen Vanhempainliiton kanssa. Hanke on osa
Raha-automaattiyhdistyksen oppimisvaikeusohjelmaa.
Projektissa ovat olleet mukana Postipuun, Tiistilän,
Pitäjänmäen, Siltamäen ja Soinisen koulut. Yhdessä
10–12-vuotiaiden lasten, vanhempien ja opettajien
kanssa on kehitetty kasvatuskumppanuutta tukevia
käytäntöjä ja toimintamalleja.
Projektikouluilla tehty kenttätyö on tuottanut toimintamalleja ja työvälineitä, jotka valmistuivat vuoden
2008 aikana. Mallit ja välineet julkaistaan alkuvuodesta
2009.
Oppilaiden ja vanhempien tueksi kehitettiin toimintamalli kouluyhteisöä ja opetusta koskevien asioiden
puheeksi ottamiseen opettajan kanssa. Oppilaita
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varten kehitettiin työväline, jonka avulla oppilas arvioi
omaa oppimistaan ja sitä edistäviä tai haittaavia
tekijöitä.
Myös vanhempainryhmien toimintaa on jäsennetty
ja opettajien vertaisryhmätoiminnasta on hankittu
kokemuksia. Lisäksi hankkeessa on koottu tietoa alakoulusta yläkouluun siirtyvien oppilaiden ajatuksista ja
tunteista.
Työskentely yleisopetuksen koulujen kanssa on
päättynyt. Syksyllä 2008 käynnistettiin yhteistyö
kehitysvammaisten lasten erityisopetuksen kanssa
kahdessa koulussa edellä kuvattujen työvälineiden ja
toimintamallien mukauttamiseksi erityisopetuksen
käyttöön. Kehittämistyö toteutetaan yhteistoiminnallisena suunnitteluna kehitysvammaisten lasten, heidän
vanhempiensa ja opettajiensa kanssa.

Työtä tekijöille
Työtä tekijöille -projektin tavoite on saada kehitysvammaisille henkilöille työsuhteita ja palkkatyötä. Hanke
pyrkii vaikuttamaan erityisesti kuntapäättäjiin, jotta
kunnat järjestäisivät lisää tuetun työllistymisen työhönvalmennuspalvelua. Lisäksi projekti pyrkii vaikuttamaan yksityisen, julkisen ja kolmannen sektorin työnantajiin, jotta he tarjoaisivat työsuhteisia palkkatöitä
kehitysvammaisille.
Työtä tekijöille on Kehitysvammaliiton ja Kehitysvammaisten Tukiliiton yhteishanke, joka toteutetaan

Markku Lindfors avustavan vahtimestarin
tehtävissä.

Kuva: Katja Maria Nyman

vuoden 2008 Yhteisvastuukeräyksen tuotoilla. Kaksivuotinen projekti käynnistyi keväällä 2008.
Projektissa järjestetään koulutuskiertue (Kouvola,
Jyväskylä, Seinäjoki, Turku, Kuopio, Savonlinna), jossa
tarjotaan tietoa työhönvalmennuspalvelusta ja kehitysvammaisista työvoimaresurssina. Tietoa välitetään
seudun kuntatoimijoiden lisäksi työnantajille, kehitysvammaisille itselleen ja heidän läheisilleen. Koulutuksien yhteydessä kuntatoimijat ja työnantajat haastetaan
edistämään kehitysvammaisten suomalaisten tuettua
työllistymistä.
Koulutus- ja haastekampanjan lisäksi projektissa
vastataan työnantajien ja muiden toimijoiden yhteydenottoihin, neuvotaan heitä kehitysvammaisten
ihmisten työllistämiseen liittyvissä kysymyksissä ja
ohjataan työnantajien työpaikkatarjouksia työhönvalmentajille.
Kevättalvella, Yhteisvastuukeräyksen aikana, projektityöntekijät kouluttivat kehitysvammaisten ihmisten
työllistymisestä seurakuntien yhteisvastuutilaisuuksissa. Lisäksi he vastasivat työnantajien yhteydenottoihin ja välittivät työpaikkatarjouksia työvalmentajille.
Toistaiseksi liiton välittämistä kolmestakymmenestä
tarjouksesta noin kymmenen on johtanut kehitysvammaisen työllistymiseen palkkatyöhön.
Yhteisvastuukeräyksestä lähtien projektityöntekijät
ovat antaneet tiedotusvälineille haastatteluja tuetusta työstä. Lisäksi Kehitysvammaliiton Ketju-lehdessä
julkaistiin koko vuoden juttusarja aiheesta. Projektin

valtakunnallisen tiedotuksen suunnittelu käynnistyi
syksyllä, samoin kuin koulutus- ja haastekampanjan
valmistelu.
Vuoden alussa valmistui Yhteisvastuukeräyksen
edunsaajajärjestöjen yhteistyönä toteutettu, kehitysvammaisten toisen asteen opiskelijoiden ammatti- ja
uranäkemyksiä kartoittanut Minun toiveammattini
-selvitys. Vuoden aikana käynnistettiin myös avotyötoiminnan tilanteen kartoitus yhdessä Kehitysvammaisten Tukiliiton ja Mielenterveyden Keskusliiton kanssa.
Lisäksi loppuvuonna käynnistyi yhteistyö opiskelijan
kanssa, joka tekee lopputyönään kyselyn kuntien tuetun työllistymisen työhönvalmennuksen tilanteesta.
Tutkimus- ja kehittämiskeskuksen henkilöstö ja sen
luottamustehtävät liitteissä 5 ja 6. Kehittämishankkeiden ohjausryhmät liitteissä 20, 21 ja 23.

Kehittämishankkeet

21

Tutkimus
– luotettavaa ja ajankohtaista

Kehitysvammaliiton tutkimus- ja kehittämiskeskuksen tutkimustoiminta keskittyi vuonna 2008
yhteiskuntatieteelliseen vammaisuuden ilmiöön.
Tutkimuksessa ei erotella vammaisryhmiä, vaan vammaisuuden kysymystä pyritään tulkitsemaan nykyyhteiskunnassa laajasti. Olennaista tutkimuksessa on
vammaisuuden ilmiöitä selittävien mekanismien ja
kriittisten kohtien ymmärtäminen esimerkiksi avun,
tuen, itsemääräämisoikeuden ja kansalaisuuden kysymyksissä.

Yhteistyö
Kehitysvammaliiton tutkimustoiminta pyrkii edistämään suomalaista vammaistutkimusta. Tutkimus- ja
kehittämiskeskuksen tutkimustiimi tekee tiivistä
yhteistyötä niin kotimaisten kuin kansainvälisten tutkimusyhteisöjen kanssa.
Kotimaisista yhteistyötahoista merkittävimpiä on
Suomen vammaistutkimuksen seura. Tärkeimmät kansainväliset yhteistyökumppanit ovat The International
Association for the Scientific Study of Intellectual Disabilities (IASSID), The American Association on Intellectual and Developmental Disabilities (AAIDD), Academic
Network of European Disability experts (ANED) ja
Nordic Network on Disability Research (NNDR).
Tutkimustiimi tekee tiiviistä yhteistyötä myös liiton
muiden yksiköiden kanssa. Tutkijat kokoontuvat yhteiseen seminaariin lähes kuukausittain. Tutkimusseminaareihin osallistuu myös liiton ulkopuolisia tutkijoita.
Toimintavuonna Yliopistolehtori YTT Pertti Jokivuori
koulutti tutkijoita kvantitatiivisista menetelmistä.
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Rahoitus ja julkaisut
Kehitysvammaliiton tutkimuksen rahoitusta pyrittiin monipuolistamaan toimintavuonna. Rahoitusta
haettiin Työsuojelurahastosta ja Euroopan komissiolta
eurooppalaisen konsortion jäsenenä. Konsortion tutkimusteema on Socio Economic Aspects of Households
with Disabled Members.
Raha-automaattiyhdistys on myöntänyt kohdennettua avustusta Kehitysvammaliiton vammaistutkimukseen vuosille 2007–2010. Määräraha mahdollistaa
vammaispoliittisesti tärkeiden tutkimushankkeiden
valmistelua ja toteutusta.
Toimintavuoden aikana käynnistyi kaksi uutta julkaisusarjaa. Kehitysvammaliiton tutkimuksia -sarjassa
julkaistaan tieteellisen arviointimenettelyn läpäisseitä
tutkimuksia. Vuoden aikana sarjassa ilmestyi kolme
kirjaa. Kehitysvammaliiton selvityksiä -sarjassa ilmestyi
vuoden aikana kaksi verkkojulkaisua.

Deinstitutionalisation in Europe
Laitoshoitojärjestelmästä luopuminen on Kehitysvammaliiton tutkimustoiminnan pitkän aikavälin painopiste. Tähän muutosprosessiin sisältyy niin ideologisia,
ammatillisia kuin asiakkaiden tilannetta ja kokemuksia
koskevia näkökulmia.
Liitto käynnisti aihetta koskevan tutkimuksen eurooppalaiseen aineistoon perustuvalla meta-analyysillä
Deinstitutionalisation in Europe. Tutkimukseen saatiin
aineisto Euroopan vammaispalvelutuottajien järjestö
EASPD:ltä ja sen teki ulkopuolinen tutkija Kehitysvammaliiton toimeksiannosta. Tutkimus valmistui ja
julkaistiin Kehitysvammaliiton selvityksiä -julkaisusarjassa alkuvuodesta. Sen keskeisiä tuloksia ja havaintoja

Uudessa Kehitysvammaliiton tutkimuksia
-sarjassa ilmestyi vuonna 2008 kolme
tutkimusta.

esiteltiin muun muassa IASSIDin järjestämässä maailmankongressissa elokuussa 2008.

Työn ja organisaation muutos
kehitysvammalaitoksen
hajauttamisessa
Tutkimuksessa selvitetään kehitysvammaisten asumispalvelujen muutosta Pääjärven kuntayhtymässä.
Muutosta tarkastellaan alan henkilöstön ja koko ammattikunnan sekä työyhteisöjen näkökulmista vuosina
2009–2011.
Palvelujen tuottamisen tasolla tutkimus kohdistuu
toimintatapoihin, joilla asumispalveluja käytännössä
annetaan kehitysvammaisille asukkaille, kun laitoshoidosta siirrytään niitä korvaaviin palveluihin. Keskiössä ovat lähityöntekijät, joiden toiminta määrittää
palvelujen laatua. Tutkimuksessa selvitetään lähityöntekijöiden käsityksiä työstään ja roolistaan suhteessa
kehitysvammaisiin asiakkaisiin. Lisäksi tutkimuksessa

selvitetään lähityöntekijöiden työhyvinvointia.
Organisaation muutosta tarkastellaan hajauttamisprosessiin liittyvien asiakirjojen kautta. Asiakirjoista
etsitään vastauksia seuraaviin kysymyksiin: Miten
laitoshajautus perustellaan? Mitä muutoksia laitoshajautus edellyttää? Mitkä ovat laitoshajautuksen
konkreettiset toimenpiteet?
Tutkimuksen tuloksia voi hyödyntää Pääjärven kuntayhtymässä hajauttamisprosessin arvioinnissa ja palvelujen kehittämisessä. Tutkimus tuottaa myös yleisemmällä tasolla hyödynnettävää tietoa laitoksen hajauttamisprosessista ja asumispalvelujen järjestämisestä.

Omaishoito, palkkatyö ja identiteetit
Suomen Akatemian rahoittamassa tutkimushankkeessa (Omaishoito, palkkatyö ja identiteetit – mitä
hoivavelvollisuuksien ja palkkatyön yhteensovittaminen
edellyttää?) käsitellään omaishoidon ja palkkatyön
yhteensovittamisen ongelmia ja onnistuneita ratkaisuja.
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Tarkoitus on tutkia tapoja, joilla työssäkäyvät omaishoitajat muodostavat identiteettinsä hyvinvointipolitiikan, kulttuuristen normien ja työmarkkinoiden
puitteissa. Hankkeessa selvitetään, mitä palkkatyön ja
hoivan yhteensovittaminen tavalla, jota omaishoitajat
arvostavat, edellyttää hyvinvointivaltiolta, sosiaalisilta
verkostoilta ja työnantajilta.
Tutkimushanke muodostuu Jyväskylän yliopistossa,
Työterveyslaitoksessa ja Kehitysvammaliitossa tehtävistä osaprojekteista. Hankkeen vastuullinen johtaja
on dosentti, akatemiatutkija Teppo Kröger Jyväskylän
yliopistosta. Hanke tekee yhteistyötä myös Leedsin,
Tukholman ja National Yang-Mingin yliopiston tutkimustiimien kanssa.
Kehitysvammaliiton osaprojekti kohdistuu kehitysvammaisten ihmisten omaishoitajiin. Hoivan ja työssäkäynnin yhdistämisen strategioiden lisäksi hankkeessa
tarkastellaan prosesseja, joiden välityksellä omaishoitajaksi päädytään, ja tapoja, joilla hoivattavan identiteetti muovautuu.
Tutkimuksen aineistoa ovat omaishoitajien kerronnalliset haastattelut. Haastatteluissa selvitetään myös
kotona asuvien kehitysvammaisten asumisjärjestelytoiveita. Projekti käynnistyi elokuussa 2008.

Toimintakyvyn arviointi
Kehitysvammaliitossa on aikaisempina vuosina kehitetty kaksi kehitysvammaisten henkilöiden toimintakyvyn
arviointiin tarkoitettua menetelmää, PSYTO ja KETO.
Menetelmiä on käytetty kehitysvammapalveluiden
piirissä laajasti ja niistä on saatu paljon myönteisiä
kokemuksia.
Menetelmät ovat kaivanneet jo kauan uudistamista.
Kehitysvammaliiton tavoite on kehittää arviointimenetelmä, joka on sopusoinnussa kehitysvammaisuuden
uusimman määritelmän (AAMR 2002) kanssa ja vastaa
paremmin nykyisiä tarpeita.
Kehitysvammaisen henkilön toimintakyvyn arviointi
-hanke käynnistyi syksyllä 2007. Ensimmäinen versio
uusitusta arviointimenetelmästä valmistui toimintavuoden aikana. Menetelmän kokeilu käynnistyy vuonna 2009.
Hankkeen yhteydessä laadittiin artikkeli kehitysvammaisuuden ja toimintakyvyn käsitteistä ja teorioista. Hankkeeseen liittyi myös työseminaarisarja,
jossa pohdittiin toimintakyvyn arvioinnin suositeltavia
käytäntöjä ja eettisiä reunaehtoja yhteistyössä kentän
asiantuntijaryhmien kanssa.
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Pienestä kiinni
Pienestä kiinni -tutkimushankkeessa selvitettiin kuntien ja palveluntuottajien näkemyksiä kehitysvammaisten ja mielenterveyskuntoutujien asumispalvelujen
kysynnästä, tarjonnasta ja kehittämishaasteista. Lisäksi
selvitettiin, mikä palvelunsaajien mielestä rajoittaa
heidän osallistumistaan.
Toimintavuoden aikana jatkettiin kunnista, palvelutuottajilta ja palvelujen käyttäjiltä kerätyn aineiston
analysointia ja raportointia.
Tulosten perusteella asumispalvelujen kehittämiseen tulee panostaa lähivuosina. Kuntien mukaan
asumisen tukipalvelujen kysyntä ylittää tarjonnan ja
kasvaa. Syitä kysynnän kasvuun ovat laitosten purkaminen, iäkkäiden palvelujen käyttäjien tuleminen asumispalvelujen piiriin, palvelujen piirissä olevien henkilöiden palvelutarpeiden lisääntyminen muun muassa
ikääntymisen seurauksena ja asumispalvelujen uudet
nuoret asiakkaat.
Asumispalvelujen valikoimaa on monipuolistettava
niin, että ne vastaavat asiakkaiden yksilöllisiin tarpeisiin. Asumispalvelujen järjestämisen ongelmia ovat
puutteelliset resurssit, asiakaskunnan tarpeista nousevat haasteet, kuntien toimintaympäristöjen muutokset
ja yhteistyön organisoiminen. Erityisen haastavaksi
vastaajat kokivat asumisen ja asumispalvelujen järjestämisen henkilöille, joilla on monitahoisia, sektorirajat
ylittäviä palvelutarpeita.
Tutkimuksen mukaan asumisen onnistunut järjestäminen liittyi muun muassa oikea-aikaiseen ja joustavaan toimintaan ja tukeen asiakkaalle, mahdollisuuksien antamiseen asiakkaalle sekä toimivaan yhteistyöhön asiakkaan omaisten ja läheisten kanssa. Tärkeänä
nähtiin myös sen tahon tai toimijan löytäminen, joka
viime kädessä koordinoi kokonaisuutta ja huolehtii
asiakkaan asumisjärjestelyistä kokonaisuutena.
Hankkeessa valmistui neljän artikkelin kokoelmateos, joka julkaistaan Kehitysvammaliiton Selvityksiä
-sarjassa vuonna 2009. Lisäksi hankkeen tutkimustuloksia esiteltiin useissa koulutuksissa ja kansainvälisessä konferenssissa.
Pienestä kiinni -projektin ohjausryhmä liitteessä 22.
Tutkimus- ja kehittämiskeskuksen henkilöstö liitteessä
5 ja henkilöstön luottamustehtävät liitteessä 6.

Kuva: Soile Mottisenkangas

Kirjasto
– tiedon lähteille

Kehitysvammaliiton kirjasto on Suomen ainoa
kehitysvamma-alaan ja -tutkimukseen erikoistunut tieteellinen kirjasto. Kirjastossa käy asiakkaita eri puolilta
Suomea.
Kehitysvammaliiton Kevali-kokoelmassa on kotimaista ja kansainvälistä tutkittua tietoa vammaisuudesta, erityisesti kehitysvammaisuudesta, vammaispalveluista ja palvelujen laadusta, vammaisten ihmisten
elinoloista ja hyvinvoinnista sekä työmenetelmistä ja
-välineistä.

Palvelut
Toimintavuonna kirjasto palveli lainaamalla aineistoa
Kehitysvammaliiton työntekijöille, kirjastovieraille ja
kaukopalveluna. Myös tietopalvelu ja neuvonta kuuluivat kirjaston palveluihin. Lisäksi liiton henkilöstölle
tilattiin aineistoja muista kirjastoista kaukopalveluina
ja tehtiin tiedonhakuja verkkolähteistä.
Kirjaston asiakkaat käyttivät verkkopalvelua kirjojen varaamiseen, lainojen uusintaan ja tiedonhakuun
Kevali-kokoelmasta. Kirjastossa vierailevilla asiakkailla
oli mahdollisuus hakea tietoa myös Kansalliskirjaston
hallinnoimista Linnea-tietokannoista.
Toimintavuonna otettiin käyttöön sähköinen lehtiportaali, jonka kautta asiakkaat saavat käyttöönsä
tieteellisten lehtien artikkeleita. Liiton verkossa olevilta
koneilta voi lukea Kevali-kokoelmaan tilattuja lehtiä.
Verkon ulkopuolella portaalia voi käyttää tiedonhakuun
ja lehtien sisällysluetteloiden ja abstraktien lukuun.
Kirjasto on mukana vastaajakirjastona Helsingin
kaupunginkirjaston ylläpitämässä Kysy kirjastonhoitajalta -palvelussa.

Asiakaskysely
Toimintavuonna kirjasto osallistui Kansalliskirjaston
toteuttamaan kirjastosektoreiden kansalliseen asiakaskyselyyn. Kehitysvammaliittoa ja sen palveluja arvioi
22 henkilöä. Vastaajat olivat pääsääntöisesti tyytyväisiä kirjaston tarjoamiin palveluihin ja pitivät kirjaston
palveluja tärkeinä itselleen.
Kyselyn raportti on luettavissa Kehitysvammaliiton
kotisivuilla (www.kehitysvammaliitto.fi/kirjasto/palvelut/asiakaskysely-2008).

Kokoelma ja lainat
Kirjaston kokoelma karttui vuoden aikana lähes 550
nimekkeellä. Vuoden lopussa kokoelmassa oli lainattavaa aineistoa 10 700 nidettä. Käsikirjastossa ja lukusalikäytössä niteitä oli 2 150 kappaletta. Lisäksi aineistoa
oli sijoitettu muun muassa Tikoteekin käsikirjastoon ja
varastokirjastoon. Poistoja tehtiin lähinnä sisällöllisesti
vanhentuneesta tai turmeltuneesta aineistosta.
Lainatapahtumia oli vuoden aikana noin 5 400
kappaletta. Lainoista Kehitysvammaliiton henkilöstön
osuus oli reilut 37 prosenttia ja opiskelijoiden osuus
noin 28 prosenttia. Vammaispalvelujen piirissä toimivan henkilöstön lainaosuus laski noin 27 prosenttiin.
Kirjasto oli suljettuna toimintavuonna kaksi kuukautta kesä-elokuussa.
Kirjaston henkilöstö liitteessä 5 ja henkilöstön
luottamustoimet liitteessä 6.

Kirjasto
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Koulutus ja konsultointi
– osaamista ja oppimista

Kuva: Jenni Sipilä

Kehitysvammaliiton tutkimus- ja kehittämiskeskuksen koulutus- ja konsultointipalveluissa
panostetaan kehitysvamma-alan erityiskysymyksiin.
Yksilöllisen asumisen kehittämiseen liittyvän koulutuksen ja konsultoinnin kysyntä on kasvanut vammaispalvelulain uudistuksen myötä. Toimintavuoden muita
aiheita olivat kehitysvammaisen ihmisen toimintakyvyn ja psykososiaalisen hyvinvoinnin arviointi, haastava
käyttäytyminen ja ikääntyminen.

Koulutus, arviointi ja konsultointi
Uusina valtakunnallisina koulutuksina järjestettiin
asumispalvelujen esimiehille suunnatut koulutuspäivät
asumisen uusista malleista ja lähityöntekijöille suunnatut koulutuspäivät psykososiaalisesta hyvinvoinnista
asumisessa sekä koulutuskokonaisuus yksilöllisestä
palvelusuunnittelusta.
Verkkokouluttamista kehitettiin edelleen. Toimintavuoden aikana saatiin päätökseen ensimmäinen pilotti-kurssi Perustietoa kehitysvammaisuudesta. Kurssi
sai hyvää palautetta ja se käynnistettiin toistamiseen.
Vuoden aikana lyötiin lukkoon myös verkko-opetuksen
teemat vuodelle 2009.
Vuoden aikana toteutettiin useita arviointi- ja konsultaatiohankkeita, joista laajin oli Uudenmaan erityispalvelut -kuntayhtymän asumisen konsensustyöryhmä.
Tutkimus- ja kehittämiskeskuksen asiantuntija toimi
ryhmässä konsulttina.
Liiton asiantuntijat olivat myös mukana kehittämässä erikoistuneita asumispalveluita kehitysvammaisille, joilla on lisäksi muita erityistarpeita.
Suurehkon kaupungin tilauksesta tehtiin kahden

26

Koulutus ja konsultointi

asumisyksikön perusteellinen arviointi kehittämissuosituksineen.
Kehitysvammaliiton asiantuntijat osallistuivat kaikkiaan 66 tilauskoulutuksena järjestetyn koulutuspäivän
tai konsultaatiotapahtuman toteutukseen, joko luennoitsijoina tai kokonaisuudesta vastaavina asiantuntijoina. Osallistujia tilaisuuksissa oli yhteensä lähes 1 000.
Opetushallituksen rahoittamasta opetustoimen
henkilöstökoulutuksesta on tullut merkittävä osa Kehitysvammaliiton koulutusta. Vaikeimmin kehitysvammaisten opetus ja kasvatus -koulutusohjelmaa toteutettiin Kehitysvammaliiton eri yksiköiden yhteistyönä.

Seminaarit
Valtakunnallisia seminaareja Tutkimus- ja kehittämiskeskus järjesti toimintavuonna neljä. Toukokuun alussa
järjestettiin Pienestä kiinni -projektin ja Hyvät käytännöt -projektin yhteinen päätösseminaari asumisen, työja päivätoiminnan sekä työllistymisen kysymyksistä.
Tilaisuus kokosi 180 osallistujaa.
Syyskuussa pidettiin Kehitysvammaliiton opintopäivät teemalla ”Mun oma elämä”. Aiheina olivat muun
muassa kansalaisuus, asumisen rakennemuutos ja
voimaannuttava taide. Päivien yhteydessä järjestettiin
kehitysvammaisille ihmisille suunnattu kulttuuripäivien tapahtuma, jonka osallistujat lähestyivät teemaa
draaman ja tanssin kautta. Kahden päivän tapahtumaan osallistui yli 300 henkilöä.
Lokakuussa järjestettiin FASD-projektin kutsuseminaari, johon osallistui noin 120 henkilöä eri puolilta
Suomea. Joulukuussa pidettiin Perhehoitajien päivät
yhteistyössä Perhehoitoliiton kanssa.

Kuva: Panu Koski

Kehitysvammaliiton valtakunnallisilla opintopäivillä pureuduttiin kansalaisuuteen ja asumisen rakennemuutokseen.

Alli-valmennusohjelmat
Alli-valmennusohjelmat tukevat kehitysvamma-alan
palveluyksiköitä toiminnan laadun arvioinnissa ja
kehittämisessä. Valmennusohjelmat tarjoavat työyhteisöille valmennuspäiviä, ohjausta, neuvontaa, työkirjan
ja verkkopalveluja. Alli-valmennusohjelmat uudistettiin
vuosina 2005 – 2008 toimineessa Hyvät käytännöt
-projektissa. Vuoden 2008 aikana valmennukseen
osallistui 23 organisaatiota eri puolilta Suomea. Vuonna
2008 Alli-tunnuspalkinto myönnettiin KVPS Tukena Oy:n
Harjavallan alueen henkilökohtaiselle avustajatoimin-

nalle. Palkinto annetaan henkilölle tai yhteisölle, joka on
merkittävästi edistänyt kehitysvammaisten ihmisten
yhteiskunnallista osallisuutta tai parantanut palveluiden
laatua. Kunniamaininnan Kehitysvammaliitto myönsi
Tommi Kivimäelle, Ulla Topille, Olavi Hietaharjulle ja
Sinikka Haanpäälle toiminnasta Kehitysvammaliiton
Hyvät käytännöt -projektin arviointitehtävissä.
Tutkimus- ja kehittämiskeskuksen henkilöstö liitteessä
5 ja henkilöstön luottamustehtävät liitteessä 6.

Koulutus ja konsultointi
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Oppimateriaalikeskus Opike
– aineistoja erilaisille oppijoille

Kehitysvammaliiton Oppimateriaalikeskus
Opike tuottaa aineistoja erilaisten oppijoiden opetukseen, kasvatukseen ja kuntoutukseen. Materiaalien
tavoite on lisätä kehitysvammaisten ja muiden oppimisen haasteita kohtaavien ihmisten osallisuutta,
toimintakykyä ja tiedonsaantia.

Aineiston tuotanto
Opikkeen kaikki materiaalit perustuvat pedagogiseen
tietoon ja kentällä tapahtuvaan testaukseen.
Vuonna 2008 Opikkeen toiminnassa painottui
edelleen inklusiivista koulunkäyntiä tukeva materiaalin
tuotanto. Lisäksi painotettiin vaikeimmin kehitysvammaisten opetusta ja kasvatusta.
Opike tuottaa sekä painettuja aineistoja että verkkomateriaaleja. Osa aineistoista tuotetaan yhteistyössä
muiden alan toimijoiden kanssa. Toimintavuonna tuotannossa oli noin 25 uutta tuotetta, joista 13 valmistui.
Lisäksi uusintapainoksia otettiin 18 tuotteesta.
Perusopetukseen ja ammatilliseen opetukseen tuotettiin laaja aineistokokonaisuus sosiaalisten taitojen
ja itsetuntemuksen kehittämiseksi. Peili-sarja sisältää
opettajan oppaan, oppilaan harjoituskirjan sekä lautaja korttipelin.
Opike lokalisoi oppimateriaaleja myös ulkomailta.
Vuonna 2008 aloitettiin yhteistyö ruotsalaisen Serholtin
kanssa lokalisoimalla Opin luonnosta -korttisarja.
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Aineistojen tuotannossa hyödynnettiin digitaalista
tuotantoprosessia ja digipainoa. Tämä nopeutti tuotekiertoa ja mahdollisti tuotteiden päivityksen. Opikkeella oli myös entistä paremmat mahdollisuudet kehittää
tuotteitaan asiakkailta saadun runsaan palautteen
ansiosta. Toimintavuonna ryhdyttiin myös suunnittelemaan sosiaalisen median hyödyntämistä tuotteiden
kehittämisessä. Sosiaalinen media mahdollistaa muun
muassa entistä vilkkaamman vuoropuhelun käyttäjien
kanssa.

Koulutus ja opastus
Opike järjestää materiaaleihinsa liittyvää käyttökoulutusta ja opastusta.
Vuoden aikana järjestettiin useita tuotekehitysryhmien tapaamisia ja kaksi Opike-päivää. Kevään
Opike-päivän aihe oli ilmaisu ja syksyn Opike-päivässä
keskityttiin selkoaineistoihin eri käyttäjäryhmien näkökulmasta.
Vuonna 2008 Opikkeessa vieraili 35 opiskelijaryhmää. Lisäksi Opike järjesti teemakoulutuksia ja osallistui Vaikeimmin kehitysvammaisten opetus ja kasvatus
-koulutusohjelman suunnitteluun ja toteuttamiseen.
Opike osallistui vuoden aikana kuuteentoista messu- ja näyttelytapahtumaan. Lisäksi Opikkeen henkilökunta vieraili kouluissa ja päiväkodeissa esittelemässä
tuotteita. Tilaisuuksissa tiedotettiin Opikkeen toi-

minnasta, palveluista ja saatavilla olevista tuotteista.
Lisäksi käyttäjiä ohjattiin hyödyntämään materiaaleja
mahdollisimman laaja-alaisesti.
Opikkeen tuoteluetteloa ja kotisivuja kehitettiin.
Lisäksi Opike julkaisi kaksi Opike-uutislehteä, joita jaettiin Ketju-lehden välissä ja messutapahtumissa.

Myynti
Opikkeen myynti kasvoi toimintavuonna 22 prosenttia.
Vuonna 2008 eniten myyneitä tuotteita olivat
• Kuvionuotit
• Salainen aapinen
• KKK-harjoitusohjelmakirja ja -cd
• Maharumpu
• Lukukirja-sarjan tuotteet
• Tikaksen selkokieliset tietotekniikkaoppaat
• Vaikeavammaisten opetukseen tuotetut
materiaalit.
Selkokirjoista parhaiten myivät Suomalaisia suurnaisia
-tietokirja ja pokkarisarjaan tuotettu Pieni hiljainen
mies. Yhteistuotantotuotteista myynnillisesti merkittävimmät olivat Hattarahousu Haperotukka -kirja ja -cd
sekä Tee kuva -teos. Myös Opikkeen tuottama Vuorovaikutus-käsikirja myi tuttuun tapaan hyvin. Teos valittiin
moneen oppilaitokseen kurssikirjaksi.

Tikas-koulutusmalli
Erityisryhmien tietotekniikkaopetukseen kehitetyn
Tikas-koulutusmallin opetussuunnitelma uudistettiin
vuoden aikana. Uusi opetussuunnitelma esiteltiin syyskuussa järjestetyssä Tikas-päivitystapahtumassa.
Vuoden lopussa internetissä avattiin uudistettu
Tikas-ympäristö materiaalipankkeineen. Tikaskoulutuksia järjestettiin Opetushallituksen tuella eri puolilla
Suomea. Koulutuksiin osallistui noin 70 opettajaa,
ohjaajaa ja avustajaa.
Vuoden 2008 lopussa Suomessa oli 150 Tikas-oppilaitosta ja Tikastodistuksen oli saanut noin 3 500 oppilasta.

Yhteistyö
Opike jatkoi yhteistyötään ruotsalaisen Svenska Pedagogiska Institutin kanssa. Opike toimi myös European
Computer Driving Licence (ECDL) -säätiön People with
disabilities -johtoryhmässä ja Pavilion-kustantajan
Journal of Assistive Technologies -toimituskunnassa.
Opiken henkilöstö liitteessä 5 ja henkilöstön luottamustehtävät liitteessä 6.

Opike
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Kotimainen yhteistyö
– yhdessä tuloksiin

Kehitysvammaliitto teki toimintavuoden aikana
monipuolista yhteistyötä jäsentensä (liite 1) ja lukuisten muiden alan toimijoiden kuten järjestöjen, viranomaisten ja yliopistojen kanssa.
Kehitysvammaliitto oli vuonna 2008 jäsen lähes 30
yhteisössä (liite 2) ja liiton henkilökunta oli yli 40 luottamustoimessa (liite 6).

Kehitysvamma-alan
neuvottelukunta
Helmikuussa 2008 perustettiin kehitysvamma-alan
toimijoiden ja asuntoja kehitysvammaisille ihmisille
rakennuttavien tahojen neuvottelukunta, jonka tavoite
on seurata ja edistää sosiaali- ja terveysministeriön
yksilöllisen asumisen selvityshankkeen tavoitteiden
toteutumista.
Kehitysvammaliitto on osallistunut aktiivisesti
neuvottelukunnan valiokuntien toimintaan. Työvaliokunta on vaikuttanut kehitysvammaisten toimeentulon
ja asumisen edunvalvontakysymyksiin. Laatuvaliokunnassa puolestaan on käynnistetty eri toimijoiden
yhteistyönä tulevaisuuden asumisen käsitteiden ja
laatukriteerien määrittely. Laatuvaliokunta on myös
suunnitellut valtakunnallista asumisen seminaaria,
jonka tavoite on vaikuttaa kehitysvammaisten ihmisten
asumiseen Suomessa.
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Lausunnot
Kehitysvammaliitto antoi toimintavuoden aikana
lausunnot:
• Yhdenvertaisuuslain uudistamisesta
oikeusministeriölle 28.3.2008
• Apuvälinepalveluista Helsingin ja Uudenmaan
sairaanhoitopiirille 30.5.2008
• Sähköisen kuulemisen kehittämisestä
valtionhallinnossa oikeusministeriölle 6.6.2008
• Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymän
luonnoksesta suojatoimenpideohjelmaksi
Länsi-Suomen lääninhallitukselle 2.9.2008
• Esteettömästä opiskelusta korkea-asteen
oppilaitoksissa Jyväskylän yliopistolle 12.9.2008
• Alan järjestöjen yhteislausunto terveydenhuoltolakityöryhmän mietinnöstä sosiaali- ja
terveysministeriölle 31.10.2008.

Kunnia- ja ansiomerkit sekä
stipendit
Kehitysvammaliitto myönsi toimintavuoden aikana
seuraavat kunniamerkit:
• Kultainen kunniamerkki Kehitysvammaliiton pitkäaikaiselle puheenjohtajalle, kunnallisneuvos, kunnanjohtaja Simo Paassillalle ja Kehitysvammaliiton
hallituksen jäsenenä pitkään toimineelle maakuntajohtaja Pertti Rajalalle valtakunnallisista ansioista kehitysvammahuollossa
• Hopeinen kunniamerkki neljälle pitkäaikaiselle
Satakunnan erityishuoltopiirin kuntayhtymän
työntekijälle piiritason ansioista kehitysvammahuollossa.

Aino Miettinen -palkinto myönnettiin
Helsingin kaupungin tuetun työllistymisen työvalmentajille. Palkinnon
vastaanottivat Saara Hertteli (vas.), Satu
Westerholm ja Eeva-Liisa Pekkarinen
Kehitysvammaliiton opintopäivillä.

Kuva: Panu Koski

Kehitysvammaliitto myönsi toimintavuoden aikana
seuraavat ansiomerkit:
• Kultainen ansiomerkki 54:lle kehitysvammahuollossa 30 vuotta palvelleelle henkilölle
• Hopeinen ansiomerkki 56:lle kehitysvammahuollossa 20 vuotta palvelleelle henkilölle
• Pronssinen ansiomerkki 18:lle kehitysvammahuollossa 10 vuotta palvelleelle henkilölle.
Kehitysvammaliitto myönsi neljälle vastavalmistuneelle sosiaali- tai terveydenhuoltoalan opiskelijalle
50 euron stipendin sekä Ketju-lehden ja Selkouutisten
vuosikerran.

Palkinnot
Kehitysvammaliitto antoi vuoden 2008 Aino Miettinen
-tunnustuspalkinnon Helsingin kaupungin tuetun työllistämisen palveluiden työvalmentajille merkittävästä
työstä kehitysvammaisten ihmisten työllistämisen
edistämiseksi avoimille työmarkkinoille. Palkinto luovutettiin Kehitysvammaliiton opintopäivillä Lahdessa
16.9.2008.
Kehitysvammaliitto antoi vuoden 2008 Alli-tunnustuspalkinnon KVPS Tukena Oy:n Harjavallan alueen
henkilökohtaiselle avustajatoiminnalle asumispalveluiden palvelurakenteiden uudistamisesta ja kehitysvammaisten henkilöiden itsenäisen asumisen edistämisestä. Palkinto luovutettiin Asiakkaasta ihmiseksi
-seminaarissa 7.5.2008 Helsingissä.

Kotimainen yhteistyö
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Kansainvälinen
toiminta
– yhteistyötä yli rajojen

Kehitysvammaliitto jatkoi vuonna 2008 yhteistyötä useiden kansainvälisten järjestöjen ja asiantuntijoiden kanssa. Liitto oli edustettuna kansainvälisten järjestöjen hallintoelimessä ja jäsenenä useissa järjestöissä (liitteet 2 ja 6). Lisäksi Kehitysvammaliitto osallistui
vuoden aikana lukuisiin kansainvälisiin seminaareihin
ja kongresseihin.

Kehitysyhteistyö
Kehitysvammaliitto jatkoi Sambiassa kehitysyhteistyöprojektia, jonka tavoite on parantaa erityisesti
kehitysvammaisten tyttöjen ja naisten asemaa. Ulkoasianministeriön hanketuella toteutetun tukiprojektin
paikallinen pääyhteistyökumppani on ZAEPD (Zambia
Association on Employment for Persons with Disabilities). Hankkeen muita yhteistyötahoja ovat muun
muassa Sambian tiede-, teknologia- ja ammattikoulutusministeriö MSTVT sekä vammaisten naisten järjestö
ZNADWO.
Kehitysyhteistyöprojektin lisäksi liitto jatkoi Sambiassa ZAEPDin toiminnan tukemista ja auttoi uusien tukijoiden kartoittamisessa. Liiton tuella järjestölle muun
muassa avattiin kotisivut osoitteeseen www.zaepd.com.
Suomen suurlähetystön paikallisten määrärahojen
turvin jatkettiin myös ZAEPDin paikallisyhdistysten
ylläpitämien neljän maatilan tukemista.
Mosambikissa Kehitysvammaliitto jatkoi kehitysvammaisten ammattikoulutus- ja työllistämishanketta. Ulkoasianministeriön tukema hanke toteutetaan
Maputon, Beiran, Pemban ja Nampulan alueilla. Liiton
paikallinen yhteistyökumppani on kehitysvammaisten
ihmisten vanhempainjärjestö ACRIDEME.
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Kansainvälinen toiminta

Kuva: Anneli Puhakka

Sambian kehitysyhteistyöprojektissa parannetaan tyttöjen ja naisten asemaa.

Vuoden 2008 aikana keskityttiin järjestön toiminnan tukemiseen ja jatkettiin taloushallinnon koulutuksia. Ulkoasianministeriö myönsi joulukuussa 2008
hankkeelle jatkorahoituksen vuosille 2009–2010.

Hallinto

Kuva: Panu Koski

Vuosi 2008 oli Kehitysvammaliiton 56. toimintavuosi.
Vuonna 2008 liitolla oli 95 (2007: 96) jäsentä (liite 1)
ja 161 kannatusjäsentä. Liiton puheenjohtajana toimi
sosiaali- ja terveysjohtaja Päivi Hiltunen Lahdesta. Liittovaltuuston puheenjohtajana jatkoi kunnallisneuvos
Sakari Nuutinen.

Liittovaltuusto
Toimintavuoden aikana liittovaltuusto (liite 3) kokoontui kahdesti. Liittovaltuuston kevätkokous pidettiin
22.5.2008 Helsingissä. Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat, kuten vuoden 2007 toimintakertomus,
tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus. Liittovaltuuston
syyskokous pidettiin 25.11.2008 Helsingissä. Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat.

Kehitysvammaliiton toimitilat ovat
Helsingin Malmilla.

Tilintarkastajat
Vuoden 2008 tilien ja hallinnon tarkastajina toimivat
tilintarkastustoimisto Tom Sandell Oy, KHT Tom Sandell
ja Heikki Suonsaari. Varatilintarkastajina toimivat varatuomari Herman Nurminen Helsingistä ja toimitusjohtaja Onni-Sakari Karisto Hämeenlinnasta.

Toimitilat
Liitolla on omat toimitilat Helsingissä, Malmilla osoitteessa Viljatie 4, 00700 Helsinki. Kehitysvammaliiton
Oppimateriaalikeskus Opike sekä Tieto- ja kommunikaatiokeskus Tikoteekki toimivat omissa tiloissa
toisessa kerroksessa. Selkokeskus, Verkkopalveluyksikkö
Papunet ja osa liiton projekteista toimii kolmannessa
kerroksessa.

Liittohallitus
Liittohallitus (liite 4) kokoontui vuoden aikana viidesti.
Puheenjohtajana toimi sosiaali- ja terveysjohtaja Päivi
Hiltunen ja varapuheenjohtajana toimitusjohtaja Pekka
Kettunen. Liittohallituksen kokouksissa esittelijänä
oli toiminnanjohtaja Veli-Pekka Sinervuo ja sihteerinä
johdon assistentti Sisko Rauhala.

Hallinto
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Tuloslaskelma		

1.1.–31.12.2008

1.1.–31.12.2007

2 118 654,00

1 983 573,00

VARSINAINEN TOIMINTA
TUOTOT
		

RAY, KOHD. TOIM.AVUSTUKSET

		

RAY, B- JA C-PROJEKTIAVUSTUKSET

844 538,00

910 674,00

		

MUUT AVUSTUKSET		

265 038,05

210 265,54

		

MUUT TUOTOT		

1 083 694,62

859 552,79

TUOTOT YHTEENSÄ		

4 311 924,67

3 964 065,33

KULUT
		

HENKILÖSTÖKULUT		

-3 133 815,44

-2 881 574,52

		

POISTOT		

-28 844,78

-37 660,96

		

MUUT KULUT		

-2 078 940,19

-1 913 810,32

KULUT YHTEENSÄ		

-5 241 600,41

-4 833 045,80

KULUJÄÄMÄ		

-929 675,74

-868 980,47

TUOTOT			

47 677,00

44 157,22

TUOTTOJÄÄMÄ		

47 677,00

44 157,22

3 268,42

2 709,20

VARAINHANKINTA

SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA
TUOTOT			
KULUT			

-19 927,06

-18 430,26

KULUJÄÄMÄ		

-16 658,64

-15 721,06

SATUNNAISET ERÄT
SATUNNAISET TUOTOT		

111 180,45

7 570,94

SATUNNAISET ERÄT YHTEENSÄ		

111 180,45

7 570,94

YLEISAVUSTUKSET
RAY/TOIMINTA-AVUSTUS		

843 000,00

843 000,00

YLEISAVUSTUKSET YHTEENSÄ		

843 000,00

843 000,00

VAPAAEHTOISTEN VARAUSTEN MUUTOS

-50 000,00

0,00

TILINPÄÄTÖSSIIRROT YHTEENSÄ		

-50 000,00

0,00

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ			

5 523,07

10 026,63

TILINPÄÄTÖSSIIRROT
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Tase

				

31.12.2008

31.12.2007

V A S T A A V A A				
PYSYVÄT VASTAAVAT
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET
		

ATK-OHJELMAT		

88 915,24

54 382,10

		

MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT

76 935,32

85 483,68

165 850,56

139 865,78

93 752,44

73 364,66

1 157 176,87

1 157 176,87

314 161,42

316 124,71

				
AINEELLISET HYÖDYKKEET
		

KONEET JA KALUSTO		

SIJOITUKSET
		

OSAKKEET JA OSUUDET		

VAIHTUVAT VASTAAVAT
VAIHTO- JA RAHOITUSOMAISUUS
		

VAIHTO-OMAISUUS		

SAAMISET
		

MYYNTISAAMISET		

51 633,30

38 712,01

		

SIIRTOSAAMISET		

85 242,17

186 722,46

		

MUUT SAAMISET		

15 015,00

3 455,81

				

151 890,47

228 890,28

		

RAHAT JA PANKKISAAMISET

268 197,84

147 322,11

VASTAAVAA				

2 151 029,60

2 062 744,41

VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
TOIMINTAPÄÄOMA		

1 116 602,66

1 106 576,03

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ		

5 523,07

10 026,63

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ			

1 122 125,73

1 116 602,66

VAPAAEHTOISET VARAUKSET				
VARAUS OY:N PERUSTAMISEEN		

20 000,00

0,00

KANNUSTAVAN PALKKAUKSEN VARAUS

30 000,00

0,00

50 000,00

0,00

250 000,00

275 000,00

VAPAAEHTOISET VARAUKSET		
VIERAS PÄÄOMA
PITKÄAIKAINEN
		

LAINAT RAHOITUSLAITOKSILTA

LYHYTAIKAINEN
		

MUUT LYHYTAIKAISET VELAT

0,00

68 000,00

		

SAADUT ENNAKKOMAKSUT		

99 765,04

0,00

		

OSTOVELAT		

61 518,35

76 303,19

		

SIIRTOVELAT		

500 974,52

466 888,22

		

MUUT LYHYTAIKAISET VELAT

		

LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA

VASTATTAVAA				

66 645,96

59 950,34

728 903,87

671 141,75

2 151 029,60

2 062 744,41
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Rahoituslaskelma

		

31.12.2008

31.12.2007

TILIKAUDEN TULOS		

5 523,07

10 026,63

TULORAHOITUS
POISTOT			

28 844,78

37 660,96

VARAUSTEN MUUTOS		

50 000,00

0,00

RAHOITUSTULOS			

84 367,85

47 687,59

1 963,29

62 921,96

VAIHTO-OMAISUUS
VARASTON MUUTOS		
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET
ATK-OHJELMAT, LISÄYS		

-44 412,61

0,00

0,00

0,00

-44 412,61

0,00

KONEET JA KALUSTO, LISÄYS		

-30 804,73

-1 849,16

SIJOITUSTEN MUUTOS		

0,00

0,00

OMAN PÄÄOMAN LISÄYS/VÄHENNYS

0,00

-21 040,00

MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT, LISÄYS
				
AINEELLISET HYÖDYKKEET

SIJOITUKSET

OMA PÄÄOMA

VIERAS PÄÄOMA
LYHYTAIKAISEN VIERAAN PÄÄOMAN LISÄYS/VÄHENNYS

57 762,12

74 562,08

PITKÄAIKAISEN VIERAAN PÄÄOMAN LISÄYS/VÄHENNYS

-25 000,00

-75 000,00

43 875,92

87 282,47

RAHOJEN JA SAAMISTEN MUUTOS			
TARKISTUS
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RAHAT JA SAAMISET VUODEN LOPUSSA

420 088,31

376 212,39

RAHAT JA SAAMISET VUODEN ALUSSA

376 212,39

288 929,92

RAHOJEN JA SAAMISTEN MUUTOS		

43 875,92

87 282,47

VARSINAINEN TOIMINTA, TUOTOT
RAY Kohdennetut avustukset

2 118 654,00

RAY Projektiavustukset

844 538,00

Muut avustukset

265 038,05

Myyntituotot

385 670,39

Koulutus- ja kurssituotot

257 846,03

Vuosikertamaksut (lehdet)
Muut tuotot
Yhteensä

94 124,05
346 054,15
4 311 924,67

Varainhankinta, sijoitus- ja rahoitustoiminta, satunnaiset erät
Muut toiminnan tuotot yhteensä

162 125,87

Yleisavustus
RAY Toiminta-avustus
Toiminnan tuotot yhteensä

843 000,00
5 317 050,54

VARSINAINEN TOIMINTA, KULUT
		
Julkaisu- ja tiedotustoiminta

-198 718,36 		

Verkkopalvelu Verneri

-147 354,36 		

Tutkimus- ja kehittämiskeskus

-592 040,90 		

Vammaistutkimus 2007–2010

-110 760,72 		

1 Pienestä kiinni -projekti – PIKI
2 Kehitysvammaisten palvelujen hyvät
3 käytännöt
4 Vuorovaikutuksella tuloksiin -tukimalli
5 FASD-lasten ja -nuorten tuen ja palvelujen
6 kehittäminen
Projektit ja kehittämistoiminta
7
Oppimateriaalikeskus
8
Selkokeskus
9
Selkokieli ja vuorovaikutus
10
Tikoteekki
11Kommunikoinnin ja vuorovaikutuksen
12kehittämisprojekti – OIVA
13Tietokonepohjaisen kommunikointi14ohjelman käyttöstrat.
15Kommunikaatio- ja tekn. keskusten
16laitehankinnat
17INCL-toiminta
18Papunet
19Suomenkielisen tiedonhakupalvelun
20toteuttaminen
21Lähialue- ja kehitysyhteistyö
Järjestötoiminta
22

-52 358,04 		
-87 741,84 		
-197 016,77 		
-105 814,99 		
-81 421,20
-970 161,47
-434 824,91
-99 994,40
-613 599,30 		
-174 188,45 		
-18 618,66
-40 664,89
-160 052,21
-359 492,00
-70 151,69 		
-209 647,76 		
-495 918,49 		

Liiton atk-laite- ja järjestelmähankinnat

-21 059,00

Varsinaisen toiminnan kulut yhteensä

-5 241 600,41 		
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Liitteet
Liite 1

Kehitysvammaliiton jäsenet 2008
Akaan kaupunki
Alavuden erityisammattikoulu
Apua Arkeen ry
Aula-Työkotien Kannatusyhdistys ry
Autismi- ja Aspergerliitto ry
Eino Raunion säätiö
Erityiskansanopiston kannatusyhdistys ry
Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä
Espoon seurakuntayhtymä
Förbundet De Utvecklingsstördas Väl rf
Haapajärven Vanhainkotiyhdistys ry
Hausjärven Vammaissäätiö
Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö
Helsingin kaupunki
Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry
Helsingin lyhytaikaiskoti ja työpaja Lyhty ry
Hoitokoti Pilventupa
Hoitopedagoginen Rudolf Steiner -koulun kannatusyhdistys ry
Hoivakoti Koskela Oy
Honkalampi-Säätiö
I.T.U.-säätiö
Julkisten- ja hyvinvointialojen liitto JHL ry
Jyväskylän kaupunki
Kaarisilta ry
Kainuun maakunta -kuntayhtymä
Kehitysvammaisten Palvelusäätiö
Kehitysvammaisten taiteilijoiden tuki ry
Kemin kaupunki
Keravan kaupunki
Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Keski-Suomen Vammaispalvelusäätiö
Kirkkopalvelut ry / Sisälähetysseuran oppilaitos
Kirsikoti ry
Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä
Koskensolan Luonto- ja Kulttuuriharrastus ry
Kuhankosken erityisammattikoulu
Kuopion kaupunki
Kuusankosken kaupunki
Kymenlaakson erityishuollon kuntayhtymä
Kårkulla samkommun
Lieksan kaupunki
Lovak (eronnut 19.6.2008)
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
Palveluyhdistys Kaseva ry
Perhehoitoliitto ry
Perttulan erityisammattikoulu
Peräpohjolan Tuetun Työllistymisen Tuki ry
Pirkanmaan sosiaalipalvelujen kuntayhtymä
Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen ky
Pohjois-Pohjanmaan erityishuoltopiirin kuntayhtymä
Puustellin Tuki ry
Pääjärven kuntayhtymä
Rauman kaupunki
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Liitteet

Rinnekoti-säätiö
Ristola-säätiö
Rovaniemen kaupunki
Ryhmäkoti Lumikki Oy
Rääkkylän Suojakotiyhdistys
Salon kaupunki
Satakielen laulu ry
Satakunnan erityishuoltopiirin kuntayhtymä
Savon Vammaisasuntosäätiö
Sulkavan kunta
Suojarinteen kuntayhtymä
Suomen INCL-yhdistys ry
Suomen kehitysvammalääkärit
Sylvia-koti yhdistys ry
Tampereen evankelis-luterilaiset seurakunnat
Tampereen Kaupunkilähetys ry
Toivo ja Rauha ry
Tuettu työllistyminen ry
Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä
Turun kaupunki
Turun seudun vammaisten asuntotukiyhdistys ry
Tähtiniityn ja Tähtitarhan koulu
Uudenmaan erityispalvelut -kuntayhtymä
Vaalijalan kuntayhtymä
Vaasan kaupunki
Vanhusten palvelutaloyhdistys ry / Aleksi-koti
Vantaan kaupunki

Liite 2

Kehitysvammaliiton jäsenyydet 2008
Aikakauslehtien Liitto ry
Asumispalvelusäätiö ASPA
Elinkeinoelämän keskusliitto
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 ry
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-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
Terveyden edistämisen keskus
Tukiyhteisösäätiö
Vajaakuntoisten Työllistämisen Edistämissäätiö
Vammaisfoorumi
Vammaisjärjestöjen kehitysyhteistyöyhdistys FIDIDA ry
Vammaistutkimuksen tukisäätiö
Vammaishistorian seura
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Liittovaltuusto 2007–2011
Kunnallisneuvos Sakari Nuutinen (pj.)
- Kuntayhtymän johtaja Erkki Paara
Hallintopäällikkö Raimo Huusari (vpj.)		
- Toiminnanjohtaja Jari Porraslampi
Toiminnanjohtaja Jukka Pirttinen
- Asiamies Markku Väätäinen
Kehitysvammalääkäri Marja-Leena Hassinen		
- Johtava ylilääkäri Markus Kaski
Toimitusjohtaja Matti Kuvaja 		
- Antti Ristilä
Toiminnanjohtaja Markku Virkamäki
- Laatupäällikkö Päivi Kari
Kuntayhtymän johtaja Markku Niemelä		
- Hallintojohtaja Paavo Pitkänen
Kunnallisneuvos Pertti Sankilampi			
- Kuntayhtymän johtaja Ari Hietanen
Tarkastaja Erkki Mononen		
- Sosiaalijohtaja Jari Nevanto
Apulaisjohtaja Pirjo Kotiranta			
- Asumispalvelujen päällikkö Kristina Nousiainen
Sosiaalijohtaja Niina Korpelainen			
- Projektityöntekijä Tuure Ainikkamäki
Kehittämiskonsultti Pirjo Poikonen		
- Asumispalvelupäällikkö Kristiina Räihä
Ulrika Lundberg			
- Ekonomidirektör Martin Nordman
Erityisluokanopettaja Vesa Välilä		
- Ylihoitaja Terttu Nisula
Kirjastovirkailija-kuljettaja Vilho Ponkiniemi
- Kuntoutuksen lehtori Marjo-Riitta Mattus
Kehittämispäällikkö Maria Kuukkanen		
- Perhehoitaja Eeva Kankkunen
Asessori Matti Hiltunen		
- Rehtori Timo Lahtinen
Sosiaalityön johtaja Anna Liakka		
- Erikoissairaanhoitaja Timo Pesu
Vanhus- ja vammaispalvelujen johtaja Matti Lyytikäinen
- Johtava hoitaja Sirpa Pajunen
Kunnallisneuvos Juha Nummela			
- Erityishuollon johtaja Merja Paavola
Verksamhetsledare Lisbet Hemgård			
- Organisationssekreterare Rufus Vahanen
Dosentti Seppo Saarela				
- Pankinjohtaja Ilkka Paulamäki
Postimies Matti Vikström
- Erikoislaboratorionhoitaja Pipsa Allen
Työnohjaaja Pertti Ahokas			
- Kuntoutuspäällikkö Eija Niemelä
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Liittohallitus 2007–2011
Sosiaali- ja terveysjohtaja Päivi Hiltunen (pj.)		
- Johtava psykologi Risto Karttunen
Toimitusjohtaja Pekka Kettunen (vpj.)		
- Projektityöntekijä Tuure Ainikkamäki
Kansanedustaja Anne-Mari Virolainen
- Kansanedustaja Outi Mäkelä
Kuntayhtymän johtaja Juha-Matti Kivistö
- Agrologi Johannes Leppänen
Aikuispalvelujohtaja Helinä Hulkkonen		
- Vanhus- ja vammaispalvelujen johtaja Matti Lyytikäinen
Kaupunginhallituksen jäsen Outi Ojala		

- Suunnittelija Pirjo Rinne
Sosiaalijohtaja, sosiaalineuvos Helena Riihiluoma †
- Omsorgsdirektör Ulrika Lundberg
Erityisluokanopettaja Heli Eskanen
- Kuntayhtymän johtaja Pekka Kauppinen
Aluejohtaja Merja Jarva		
- Ylilääkäri Jaakko Leisti
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Henkilöstö 2008
HALLINTO JA TALOUS
Eija Aukio, merkonomi, talouspäällikkö
Katja Benson, yo-merkonomi, taloussihteeri
Taru Lindberg, toimistosihteeri
Heidi Nieminen, siistijä (30.9. asti)
Taisto Mäki, siistijä
Marko Peltomäki, FM, tietohallintosuunnittelija
Sisko Rauhala, FK, johdon assistentti / koordinaattori
(kansainväliset asiat)
Merja Rämö, palvelusihteeri
Veli-Pekka Sinervuo, KTM, toiminnanjohtaja
Jari Vilja, toimistotyöntekijä
Jelena Vähäkuopus, psykologi, lähialuekoordinaattori
(toimivapaalla 16.9.07 alk.)
VIESTINTÄ
Eeva Grönstrand, FM, toimittaja
Panu Koski, FM, verkkotoimittaja
Anneli Puhakka, YTM, viestintäpäällikkö (vanhempainvapaalla 11.8. alk.)
Niina Sillanpää, YTM, verkkotoimittaja
Jenni Sipilä, FM, tiedottaja (9.6. alk.)
Suvi Vaarla, VTM, verkkotoimittaja (1.6. alk.)
Mira Vihmo, TM, verkkotoimittaja (hoitovapaalla 1.4.–19.11. /
toimivapaalla 20.11. alk.)
TUTKIMUS JA KEHITTÄMISKESKUS TUTKE
Marika Ahlstén, YTM, erikoissuunnittelija (Työtä tekijöille -hanke)
Anna Asikainen, sosiaalityöntekijä, projektipäällikkö (Fasd-hanke 1.9. alk.)
Susan Eriksson, YTT, tutkija (Fasd-hanke)
Tiina Haaraoja, LTO, AAC-ohjaaja, suunnittelija (Vuotu-hanke 31.7 asti)
Minna Harjajärvi, YTM, suunnittelija (Pienestä kiinni -hanke)
Susanna Hintsala, KM, kehittämispäällikkö
Tea Kairi, KM, Ft, suunnittelija (Työtä tekijöille -hanke)
Kirsti Kuusterä, VTM, tutkija (31.5. asti)
Sanna Leino, kasv.yo, suunnittelija (Vuotu-hanke)
Anna-Elina Leskelä-Ranta, PsM, erikoissuunnittelija
Sonja Miettinen, VTT, tutkija
Niina Palviainen, KM, suunnittelija (Vuotu-hanke 31.7. asti)
Erja Pietiläinen, KM, erikoissuunnittelija (toimivapaalla 15.3.asti)
Sisko Puustinen, kirjastosihteeri
Mari Rajaniemi, VTM, laatuvalmentaja (vanhempain- ja hoitovapaalla)
Sirkka Ruikkala, KTM, laatuvalmentaja (31.7. asti)
Heikki Seppälä, PsL, johtaja
Sari Siren, toimistosihteeri (4.8.–2.12.)
Sari Somer, Tt, TTM, suunnittelija (Fasd-hanke)
Antti Teittinen, YTT, dosentti, tutkimuspäällikkö
Tuija Tynkkynen, hotelli- ja ravintolaesimies, koulutussihteeri
Hannu Vesala, PsM, tutkija (toimivapaalla 15.3. asti)
Katja Vuoti, FM, puheterapeutti, tutkija (Vuotu-hanke 1.7. alk.)
SELKOKESKUS
Henna Junttila, HuK, suunnittelija (23.10. alk.)
Johanna Kartio, FM, projektipäällikkö
Petri Kiuttu, HuK, toimittaja
Pauliina Kyllönen, FM, suunnittelija (8.11. asti)
Leealaura Leskelä, FM, suunnittelija (hoitovapaalla 20.7. asti,
va. johtaja 1.9.–31.12.)
Hannu Virtanen, FK, päätoimittaja, johtaja (toimivapaalla 1.9.–31.12.)
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OPIKE
Mari Elomäki, hum.kand., suunnittelija (1.1. alk.)
Else-Maj Halttunen, toimistosihteeri
Risto Hurskainen, varastotyöntekijä (9.7. asti)
Petri Ilmonen, KM, suunnittelija, kehittämispäällikkö, TVT-opetus
Paula Jägerhorn, KM, suunnittelija (Tikas, vanhempainvapaalla 7.7.
alk.)
Sakari Kilkki, KM, suunnittelija
Leena Kokko, KM, JET, erityisopettaja, johtaja
Mikko Majaniemi, varastoapulainen
Marko Mikkonen, tradenomi, verkkotoimittaja (3.11. alk.)
Maiju Mäki, toimintaterapeutti, suunnittelija
Arto Paappanen, datanomi, ohjelmoija (5.2. alk.)
Kai Piipari, sosionomi, tuotepäällikkö
Anu Pärssinen, yo-merkonomi osastosihteeri
Kirsi Ryhänen, MKT, MAT, graafinen suunnittelija (5.12. asti)
Ari Sainio, suunnittelija (14.6. asti)
Tapio Virta, siistijä (31.1. asti)
Sami Väänänen, siistijä (15.10. alk.)
TIKOTEEKKI
Katja Burakoff, FM, puheterapeutti, suunnittelija (OIVA-hanke)
Marina Green-Järvinen, IT-vastaava
Ilkka Heikkinen, PsM, IT-vastaava (toimivapaalla 29.8. alk.)
Anna Ikonen, puheterapeutti (15.8. alk.)
Erika Kyytsönen, osa-aikainen (Elämäntarinat-hanke 13.6. asti)
Kari Lahti, IT-suunnittelija
Kaisa Laine, FM, puheterapeutti
Kaisa Martikainen, FM, puheterapeutti, projektipäällikkö (OIVA-hanke)
Annakaisa Ojanen, FM, puheterapeutti
Julia Railosvuo, osa-aikainen (Kommunikointiohjelmat käyttöön
-hanke 1.7.–29.8.)
Satu Railosvuo, erikoistoimintaterapeutti
Eija Roisko, KM, Tikoteekin johtaja
Pirjo Saari, johtava INCL-erityistyöntekijä
Anu Sallinen, FK, suunnittelija
Irina Savolainen, projektisuunnittelija (Kommunikointiohjelmat
käyttöön -hanke 1.6. alk.)
Artturi Sipilä, osa-aikainen (Kommunikointiohjelmat käyttöön -hanke
15.9. alk.)
Marjo Timonen, tradenomi, toimistosihteeri
Katja Vuoti, FM, puheterapeutti, tutkija (OIVA-hanke 30.6. saakka)
Tuulevi Väinölä, osa-aikainen (Kommunikointiohjelmat käyttöön
-hanke 15.8. alk.)
Jari Väisänen, IT-vastaava (1.10. alk.)
Lena Wahlroos-Hänninen, toimintaterapeutti
Virpi Yiannakou, AAC-ohjaaja
PAPUNET
Päivi Honkonen, merkonomi, graafinen suunnittelija
Kaisa Ikävalko, verkkotoimittaja, osa-aikainen (31.12. asti)
Kimmo Kyyhkynen, DI, IT-suunnittelija
Marianna Ohtonen, FM, Papunet-verkkopalveluyksikön johtaja
Tanja Räsänen, FM, verkkotoimittaja
Sara Södö, kääntäjä, verkkotoimittaja, osa-aikainen (31.5. asti)
Maija Ylätupa, toimintaterapeutti, verkkotoimittaja
Sami Älli, PsM, IT-suunnittelija
Timo Övermark, insinööri AMK, IT-suunnittelija (17.3. alk.)
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Kehitysvammaliiton henkilöstön luottamustehtävät 2008
Toiminnanjohtaja Veli-Pekka Sinervuo
- Asumispalvelusäätiö Aspan hallituksen jäsen
- Vates-säätiön valtuuskunnan varajäsen
- Suomen Arviointiyhdistyksen puheenjohtaja
- Vammaisjärjestöjen Kehitysyhteistyöyhdistys Fididan hallituksen
varajäsen (koordinaattori Sisko Rauhala varsinainen jäsen)
Tutkimus- ja kehittämiskeskuksen tutkimuspäällikkö Antti Teittinen
- Suomen vammaistutkimuksen seuran varapuheenjohtaja
Kehittämispäällikkö Susanna Hintsala
- Kehitysvamma-alan neuvottelukunnan laatuvaliokunnan
puheenjohtaja
- Assistentti.Infon neuvottelukunnan jäsen
- KETTUKIn hallituksen jäsen
- Uudenmaan erityispalvelut ky:n konsensustyöryhmän
asiantuntijajäsen
- Sosiaaliportin erityisryhmien asuminen -konsulttiryhmän jäsen
Tutkimus- ja kehittämiskeskuksen erikoissuunnittelija Marika Ahlstén
- Vates-säätiön MOVE-projektin asiantuntijaryhmän jäsen
- Vuoden työnantajapalkinnon valintaraadin jäsen
- Kehitysvammaisten palvelusäätiön päivätoimintahankkeen
ohjausryhmän jäsen
- Sosiaaliportin kehitysvammaisuus-konsulttiryhmän jäsen
- Vammaisfoorumin työllisyysryhmän jäsen
Tutkimus- ja kehittämiskeskuksen erikoissuunnittelija Erja Pietiläinen
- Uudenmaan vammaisalan kehittämisyksikkö -hankkeen
ohjausryhmän jäsen
Tutkimus- ja kehittämiskeskuksen johtaja Heikki Seppälä
- Kehitysvamma-alan ammattitutkinnon ja erikoisammattitutkinnon
perustetyöryhmän jäsen
- Kehitysvamma-alan neuvottelukunnan laatuvaliokunnan jäsen
Tutkimus- ja kehittämiskeskuksen tutkija Hannu Vesala
- Kuntoutuksen edistämisyhdistyksen asiantuntija
Selkokeskuksen johtaja Hannu Virtanen
- Aikakauslehtien Liiton Aikakauslehti opinnoissa -työryhmän jäsen
- Terve Suomi.fi -järjestöportaalin projektiryhmän puheenjohtaja
Selkokeskuksen suunnittelija Leealaura Leskelä
- Kirkon selkotyöryhmän puheenjohtaja
Kirjastosihteeri Sisko Puustinen
- Näkövammaisten kirjaston johtokunnan jäsen
- Erikoiskirjastojen neuvoston jäsen
Oppimateriaalikeskuksen johtaja Leena Kokko
- Sibelius-Akatemian Monimuotoinen musiikki -hankkeen
johtoryhmän jäsen
- Bovallius-säätiön ELO-hankkeen ohjausryhmän jäsen
Tikoteekin johtaja Eija Roisko
- Suomen CP-liiton PuheTupa-projektin johtoryhmän jäsen
- Aivohalvaus- ja dysfasialiiton Juttutupa-hankkeen
johtoryhmän jäsen
- Uudenmaan Erityispalveluiden Etätulkki-hankkeen johtoryhmän
puheenjohtaja
Tikoteekin IT-vastaava Ilkka Heikkinen
- COGAIN (Communication by Gaze Interaction) -tutkimushankkeen
käyttäjäyhteisöjen seurantaryhmän jäsen
Tikoteekin suunnittelija Anu Sallinen
- Kelan VASA-työryhmän jäsen
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Tikoteekin AAC-ohjaaja Virpi Yiannakou
- Uudenmaan Erityispalveluiden Etätulkki-hankkeen
verkostotyöryhmän jäsen
- Suomen Puhevammaisten Tulkit ry:n hallituksen jäsen
Papunetin johtaja Marianna Ohtonen
- Liikenne- ja viestintäministeriön Esteettömän viestinnän
toimenpideohjelman seurantayöryhmän jäsen
- Design for All -asiantuntijaverkoston jäsen
Papunetin verkkotoimittaja Tanja Räsänen
- ISAAC-Suomi Finland ry:n tiedotustoimikunnan jäsen
Papunetin IT-suunnittelija Sami Älli
- Terve Suomi.fi -järjestöportaalin projektiryhmän jäsen
Papunetin verkkotoimittaja Maija Ylätupa
- Invalidiliiton CP-vammaisten aikuisten hyvinvointi ja kuntoutus
elämänkaarella -projektin 3. osahankkeen: CP-vamma, aikuisuus ja
ikääntyminen -ohjausryhmän jäsen
Viestintäpäällikkö Anneli Puhakka
- Design for All -asiantuntijaverkoston jäsen
- Stakesin Sosiaaliportin toimitusneuvoston jäsen
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Kehitysvammasäätiön hallitus 31.12.2008
Sosiaali- ja terveysjohtaja Päivi Hiltunen (pj.)
- Erityisluokanopettaja Heli Eskanen
Kunnallisneuvos Sakari Nuutinen (vpj.)
- Kuntayhtymän johtaja Erkki Paara
Toimitusjohtaja Pekka Kettunen
- kuntayhtymän johtaja Juha-Matti Kivistö
Kaupunginhallituksen jäsen Outi Ojala
- Suunnittelija Pirjo Rinne
Kansanedustaja Anne-Mari Virolainen
- Kansanedustaja Outi Mäkelä
Toiminnanjohtaja Veli-Pekka Sinervuo (asiamies)
Johdon assistentti / koordinaattori Sisko Rauhala (siht.)
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Ketjun toimitusneuvosto 2008–2009
Heli Eskanen, Kehitysvammaliiton liittohallituksen jäsen
Petri Helander, Lyhty
Paula Holm, Voisalmen päivätoimintakeskus
Arja Jussila, Sosiaali- ja terveystoimi
Tarja Klemola, Eteva, vammaispalvelut
Osmo Raaska, Sosiaali- ja terveystoimi 				
Kirsi Savolainen, Luhtikoti
Vellamo Vehkakoski, Kodin Kuvalehti
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Verneri-verkkopalvelun johtoryhmä 2008
Jouko Liukkonen, Honkalampi-säätiö
Merja Nieminen, Pirkanmaan sosiaalipalvelujen kuntayhtymä
(1.1.–31.8.2008)
Mervi Kuisma, Pirkanmaan sosiaalipalvelujen kuntayhtymä
(1.9.–31.12.2008)
Marianna Ohtonen, Kehitysvammaliitto
Pirjo Pohto, Pääjärven kuntayhtymä
Tuula Poikonen, Helsingin kaupunki
Anneli Puhakka, Kehitysvammaliitto (1.1.–31.8.2008)

Tupu Sammaljärvi, Kehitysvammaisten Tukiliitto
Niina Sillanpää, Kehitysvammaliitto
Veli-Pekka Sinervuo, Kehitysvammaliitto (1.9.–31.12.2008)
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Verneri-verkkopalvelun jäsenyhteisöt 2008
Avain-säätiö
Eskoon sosiaalipalvelujen ky
Helsingin kaupunki
Honkalampi-säätiö
Kehitysvammaisten Tukiliitto
Kolpeneen palvelukeskuksen ky
Pirkanmaan sosiaalipalvelujen ky
Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä
Pohjois-Pohjanmaan erityishuoltopiirin ky
Pääjärven kuntayhtymä
Satakunnan erityishuoltopiirin ky
Uudenmaan erityispalvelut ky
Vaalijalan kuntayhtymä
Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin ky
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Selkokeskuksen neuvottelukunta 2008
Maakuntajohtaja Pertti Rajala (pj.)
Kirjastonhoitaja Pirjo Nironen (vpj.)
Selkokeskuksen johtaja Hannu Virtanen,
Selkokeskuksen va. johtaja Leealaura Leskelä (1.8.–31.12.) (siht.)
Seuraavat tahot nimesivät edustajansa:
Kehitysvammaliiton Oppimateriaalikeskus ja Papunetverkkopalveluyksikkö
Kehitysvammaisten Tukiliitto
Kehitysvammatuki 57
Me Itse -yhdistys
Förbundet De Utvecklingsstördas Väl
Suomen CP-liitto
Kynnys
Valtakunnallinen vammaisneuvosto
Aivohalvaus- ja dysfasialiitto
Omaishoitajat ja Läheiset
Kuurojen Liitto
Kuurojen Palvelusäätiö
Kuulonhuoltoliitto
Suomen Kuurosokeat
Celia – Näkövammaisten kirjasto
Mielenterveyden keskusliitto
Erilaisten oppijoiden liitto
Eläkeläisten etujärjestö EETU
Ikäinstituutti
Enter
Arlainstituutti
Jyväskylän yliopisto / erityispedagogiikan laitos
Joensuun yliopisto / erityiskasvatuksen laitos
Diakonia-ammattikorkeakoulu
Turun kristillinen opisto
Niilo Mäki Instituutti
Äidinkielen opettajain liitto
Työväen sivistysliitto
Marttaliitto
Suomen kirjastoseura
Kirkon diakonia- ja yhteiskuntatyön keskus
Kotimaisten kielten tutkimuskeskus
Opetushallitus
STAKES
Yle Radio Finland
Valtion Taidemuseon Kulttuuria kaikille -palvelu
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Selkouutisten ja LL-Bladetin toimitusneuvosto 2008
Toiminnanjohtaja Lisbeth Hemgård (pj.)
Päätoimittaja Hannu Virtanen, päätoimittaja Leealaura Leskelä
(1.8.–31.12.) (siht.)
Opettaja Kerstin Grönqvist
Opettaja Marjaana Karhia
Toimitusjohtaja Pekka Kettunen
Suunnittelija Sakari Kilkki
Toimittaja Marja Simola
Me Itse ry:n edustaja Teuvo Taipale
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Selkokeskuksen selkokirjatyöryhmän jäsenet 2008
Kirjailija Tapani Bagge (pj.)
Suunnittelija Pauliina Kyllönen, Kehitysvammaliitto, suunnittelija
Henna Junttila, Kehitysvammaliitto (23.10. alk.) (siht.)
Suomi vieraana kielenä -opettaja Maila Eichhorn
Kirjastonhoitaja Maija-Liisa Korhonen
Tietokirjailija Tuula Merisuo-Storm
Kirjailija Henrika Ringbom
Äidinkielenopettaja Tuija Takala
Kirjailija Ritva Toivola
Projektivastaava Juha Viitanen
Graafikko Maarit Inbar (kuvitusasiantuntija)
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Selkohakuhankkeen ohjausryhmä 2008
Dosentti Ilpo Kojo, CKIR, Helsingin kauppakorkeakoulu
IT-suunnittelija Kimmo Kyyhkynen, Kehitysvammaliitto
Selkokeskuksen va. johtaja Leelaura Leskelä, Kehitysvammaliitto
(1.9.–31.12.2008)
Professori Petri Myllymäki, HIIT, Helsingin yliopisto
Papunetin johtaja Marianna Ohtonen, Kehitysvammaliitto
Toiminnanjohtaja, Veli-Pekka Sinervuo, Kehitysvammaliitto
Tutkija Hannu Vesala, Kehitysvammaliitto
Selkokeskuksen johtaja Hannu Virtanen, Kehitysvammaliitto 		
(1.1.–31.8.2008)
Toimitusjohtaja Jarmo Välikangas, Bitlips
IT-suunnittelija Sami Älli, Kehitysvammaliitto
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Tikoteekin johtoryhmä 2008–2009
Aikuispalvelujohtaja Helinä Hulkkonen, Helsingin kaupunki (pj.)
Tutkija Tuula Hurnasti, STAKES (mistä mihin??)
Kuntoutusylilääkäri Mauri Kallinen, Keski-Suomen keskussairaala
Toimintaterapeutti Katri Kokko, Invalidiliiton Lahden kuntoutuskeskus
Erityispedagogiikan yliopistonlehtori Elina Kontu, Helsingin yliopisto
Lastenkuntoutuspäällikkö Marja-Liisa Korpela,
Näkövammaisten Keskusliitto
Tikoteekin johtaja Eija Roisko, Kehitysvammaliitto
Kehittämispäällikkö Anna-Liisa Salminen (STAKES?), (mistä mihin?.)
Toiminnanjohtaja Veli-Pekka Sinervuo, Kehitysvammaliitto
Palvelupäällikkö Ilona Toljamo, Suomen CP-liitto
Toiminnanjohtaja Tiina Viljanen, Aivohalvaus- ja dysfasialiitto
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Selkokieli ja vuorovaikutus -projektin ohjausryhmä 2008
Selkokeskuksen johtaja Hannu Virtanen, Selkokeskuksen
va. johtaja Leealaura Leskelä (1.8.–31.12.) (pj.)
Projektipäällikkö Johanna Kartio, Kehitysvammaliitto (siht.)
Toiminnanjohtaja Lisbeth Hemgård, Förbundet De
Utvecklingsstördas Väl
Nuortentalon johtaja Marjatta Laakso, Aivohalvaus- ja
dysfasialiitto
Dosentti Camilla Lindholm, Helsingin yliopisto
Projektipäällikkö Kaisa Martikainen, Kehitysvammaliitto
Johtava sosiaalityöntekijä Heikki Mustonen, Satakunnan
erityishuoltopiiri
Toiminnanjohtaja Ritva Ulander, Autismisäätiö
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INCL-seurantaryhmä 2008
Kuntoutusohjaaja Anne Jaakkola, TAYS
Puheenjohtaja Markus Kangasluoma, INCL-yhdistys
Sosiaalityöntekijä Jonna Karikoski, Mannerheimin Lastensuojeluliitto
Kuntoutuspäällikkö Marja-Liisa Korpela, Näkövammisten keskusliitto
Suunnittelija Lea Vaitti, Kehitysvammaisten Tukiliitto
Neurologi Markku Partinen, Rinnekoti
Kansanedustaja Anne-Mari Virolainen, Kehitysvammaliiton
liittohallitus
Tikoteekin johtaja Eija Roisko, Kehitysvammaliitto
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Papunet-verkkopalveluyksikön johtoryhmä 2008

Kommunikointiohjelmat käyttöön -hankkeen ohjausryhmä 2008

Palvelupäällikkö Ilona Toljamo, Suomen CP-liitto (pj.)
Suunnittelija Anne Grönroos, Kehitysvammaisten Tukiliitto
Toiminnanjohtaja Tiina Viljanen, Aivohalvaus- ja dysfasialiitto
Toiminnanjohtaja Henrietta Gyllenbögel-Ahlström, Autismija Aspergerliitto
Toiminnanjohtaja Lisbeth Hemgård, Förbundet De
Utvecklingsstördas Väl
Aluejohtaja Merja Jarva, Nuorten Ystävät -palvelut
Tikoteekin johtaja Eija Roisko, Kehitysvammaliitto
Papunetin johtaja Marianna Ohtonen, Kehitysvammaliitto

Puheterapeutti Lotta Enqvist, HUS Lasten ja nuorten sairaala
Tietoteekki
Mikael Frisk, puhevammaisten lasten vanhempien edustaja
IT-vastaava Marina Green-Järvinen, Kehitysvammaliitto
Logopedian professori Kaisa Launonen, Helsingin yliopiston
puhetieteiden laitos
Toiminnanjohtaja Hannele Merikoski, Kahvakeskus Espoo
Puheterapeutti Annette Nylund, Folkhälsan
Tikoteekin johtaja Eija Roisko, Kehitysvammaliitto (1.6 alk.)
Puheterapeutti Anna-Leena Widell, Ruskeasuon koulu
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Alli-laatuverkoston ja Hyvät käytännöt -projektin ohjausryhmä 2008
Susanna Hintsala, Kehitysvammaliitto (sihteeri)
Pekka Kauppinen, Satakunnan erityishuoltopiirin kuntayhtymä
Merja Niemi, Halikon kunta
Sakari Nuutinen, Kehitysvammaliitto (luottamuselinten edustaja)
Anneli Pohjola, Lapin yliopisto
Tuula Poikonen, Helsingin kaupunki
Eila Rahunen, Jyväskylän ammattikorkeakoulu (varapuheenjohtaja)
Kirsi Savolainen, Luhtikoti Ky, Kouvola
Heikki Seppälä, Kehitysvammaliitto
Harry Yltävä, Lohjan kaupunki (puheenjohtaja)
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FASD-lasten ja -nuorten tuen ja palveluiden kehittämisprojektin
ohjausryhmä 2008
Reija Alen, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri
Maarit Andersson, Ensi- ja turvakotien liitto
Anna Asikainen, Kehitysvammaliitto (sihteeri)
Susanna Hintsala, Kehitysvammaliitto
Mervi Jokela, sijaisäiti
Satu Kivitie-Kallio, HUS        
Maria Kuukkanen, perhehoitoliitto (puheenjohtaja)
Ritva Nätkin, Tampereen Yliopisto
Teuvo Peltoniemi, A-klinikkasäätiö
Merja-Maaria Turunen, HUS
Heikki Seppälä, Kehitysvammaliitto
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Pienestä kiinni -projektin ohjausryhmä 2008
Päivi Kari, KVPS Tukena Oy
Ritva Mänttäri, Uudenmaan erityispalvelut -kuntayhtymä
Kimmo Parkkinen, Asumispalvelusäätiö ASPA
Mika Vuorela, Mielenterveyden keskusliitto
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Vuorovaikutuksella tuloksiin -projektin ohjausryhmä 2008
Kirsi Hatanpää, Espoon opetustoimi
Leena Hiillos, Helsingin kaupungin opetusvirasto
Anna-Mari Jaatinen, Siltamäen ala-aste
Hilkka Jurvajoki, Pitäjämäen peruskoulu
Marja Kaskela, Stakes
Jussi Ketonen, Lausteen perhekuntoutuskeskus
Tuija Metso, Suomen Vanhempainliitto
Vesa Närhi, Niilo Mäki Instituutti
Mirja Pirinen, Tiistilän koulu
Raijaliisa Pöllänen, HUS
Veli-Pekka Sinervuo, Kehitysvammaliitto
Auli Tikkanen, Postipuun koulu
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Kehitysvammaliitto edistää
kehitysvammaisten ja muiden oppimisessa,
ymmärtämisessä ja kommunikoinnissa tukea
tarvitsevien ihmisten tasa-arvoa ja toimintamahdollisuuksia. Liitto tutkii, tiedottaa, vaikuttaa,
kehittää, kouluttaa ja tuottaa aineistoja. Liiton osaamisalueita ovat kehitys- ja puhevammaisuus, kommunikaatio
ja vuorovaikutus, saavutettavuus ja esteettömyys,
oppiminen ja palvelut sekä asuminen ja työ.

Kehitysvammaliitto,
Viljatie 4 A, 00700 Helsinki
Puhelin (09) 348 090 (vaihde)
(09) 3480 90 (tutkimus ja kehittäminen)
(09) 3480 9350 (Oppimateriaalikeskus Opike)
(09) 3480 90 (Papunet-verkkopalveluyksikkö)
(09) 3480 9240 (Selkokeskus)
(09) 3480 9370 (Tikoteekki)
(09) 3480 9217 (viestintä)
(09) 3480 9240 (lehtitilaukset)
Telefaksi (09) 3853 398
Sähköposti: etunimi.sukunimi@kvl.fi tai kvl@kvl.fi
Internet: www.kehitysvammaliitto.fi

