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Osallisuutta
ja suvaitsevaisuutta
Kehitysvammaliitto uskoo, että hyvä elämä kuuluu kaikille. Kehitysvammaliiton toiminta tähtää siihen, että kehitysvammaiset ja muut oppimisessa,
ymmärtämisessä ja kommunikoinnissa tukea tarvitsevat ihmiset voisivat elää niin kuin muutkin.
Hyvään elämään kuuluvat tasa-arvo ja osallisuus
yhteiskunnassa.
Liiton toimintapoliittinen ohjelma vuosille
2012–2015 hyväksyttiin liittokokouksessa syksyllä.
Samalla uudistettiin liiton arvot.
Liiton arvot ovat
• ihmisarvon kunnioitus
• yhdenvertaisuus
• voimavaralähtöisyys
• luotettavuus
• uudistuminen.
Kehitysvammaliitto toimii yhteiskunnallisena vaikuttajana, alan tietotaitokeskuksena ja yhteistyöfoorumina.
Liiton perustehtäviä ovat
• kehittämistoiminta
• tiedotus- ja vaikuttamistoiminta
• materiaalin tuotanto
• selkokielisen ja saavutettavan tiedonvälityksen ja kulttuurin edistäminen
• esteettömän kommunikoinnin ja tietotekniikan käytön edistäminen
• henkilöstön koulutus
• tutkimus.
Liiton ydinosaamisalueita ovat mm.
• kommunikaatio ja vuorovaikutus
• saavutettavuus
• elinikäinen oppiminen
• asuminen
• työ ja työtoiminta
• osallisuuden, itsemääräämisoikeuden ja vaikutusmahdollisuuksien edistäminen.
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Organisaatio
Kehitysvammaliitossa oli vuonna 2011 seitsemän
yksikköä: tutkimus- ja kehittämiskeskus Tutke,
oppimateriaalikeskus Opike, tietotekniikka- ja
kommunikaatiokeskus Tikoteekki, viestintä, Papunet-verkkopalveluyksikkö, Selkokeskus sekä talous- ja
hallintoyksikkö.
Tutke tutkii, kouluttaa, konsultoi ja kehittää. Suurin osa Kehitysvammaliiton vuoden 2011 kehittämisprojekteista toimi Tutken alaisuudessa.
Opikkeen tehtävänä on edistää osallistavaa oppimista. Opike tuottaa oppi- ja kuntoutusmateriaaleja
erilaisille oppijoille sekä ammattilaisille.
Tikoteekki edistää puhevammaisten ihmisten
kommunikointia ja vammaisten ihmisten tietotekniikan käyttöä. OIVALLA vuorovaikutukseen -projekti on
Tikoteekin toimintaa.
Viestintäyksikkö pyrkii vaikuttamaan asenteisiin
ja päätöksentekoon julkisuuden avulla. Ketju-lehti ja
kehitysvamma-alan verkkopalvelu Verneri ovat viestintäyksikön toimintaa.
Papunet-verkkopalveluyksikkö edistää puhevammaisten sekä muiden oppimisessa, ymmärtämisessä
ja kommunikoinnissa tukea tarvitsevien ihmisten
osallistumista ja yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa.
Yksikkö tuottaa Papunet-sivustoa sekä kouluttaa saavutettavista verkkopalveluista ja arvioi verkkopalvelujen saavutettavuutta.
Selkokeskus edistää selkokielistä tiedotusta, tiedonvälitystä ja kulttuuria. Selkokeskus julkaisi Selkouutiset-lehteä (nimi vaihtui vuodenvaihteessa
Selkosanomiksi) sekä yhteistyössä FDUV:n kanssa
LL-Bladet-lehteä. Selkokeskus toimittaa myös Papunetin selkokielisiä sivuja ja kouluttaa selkokielestä.
Talous- ja hallintoyksikkö johtaa Kehitysvammaliiton toimintaa ja huolehtii taloudesta, henkilöstöhallinnosta ja järjestötyöstä sekä koordinoi
kansainvälistä yhteistyötä.

Kuva: Panu Koski

Toiminnanjohtajan katsaus
Vuosi 2011 tullaan muistamaan kotimaassa jatkuvasta talouden myllerryksestä sekä perussuomalaisten vaalivoitosta eduskuntavaaleissa. Neljäs suuri
puolue oli tosiasia ja edessä poikkeuksellisen haastavat hallitusneuvottelut. Lopulta päädyttiin laajaan kuuden puolueen kokoonpanoon, jonka ohjelma
sisälsi monenlaisia kompromisseja. Leijonien MMkulta villitsi jääkiekkofanit, ja tulevat Mikael Granlundit harjoittelivat ilmaveiviä innolla.
Ulkomaan uutisissa seurattiin kansannousujen
sarjaa arabimaissa. Kansan turhautuminen näkyi
Tunisiassa, Egyptissä, Libyassa, Jordaniassa, Syyriassa ja Jemenissä. Pahin maanjäristys 140 vuoteen
Japanissa aiheutti tsunamin, jossa satojatuhansia jäi kodittomiksi ja yli 15000 japanilaista menehtyi. Yhdysvaltain erikoisjoukot teloittivat Osama Bin
Ladenin toukokuussa vuosia kestäneiden etsintöjen
päätteeksi. Norjassa Utøyan saarella nuorisoleirin
ammuskelussa ja sitä edeltäneessä pommi-iskussa
Oslossa kuoli liki 80 ihmistä.
Euroopan talous ja euro valuuttana oli jatkuvan suurennuslasin alla. Eduskunnassa nähtiin poikkeuksellisen tiukkaa sanailua Portugalin ja Kreikan
tukipakettien yhteydessä. Tulevat presidentinvaalit
houkuttelivat edellisten vaalien mukaisesti kahdeksan kandidaattia mukaan. Suvaitsevaisuus ja talous
olivat kampanjoiden avainteemoja. Sosiaalinen media
oli valjastettu voimalla mukaan presidentillisiä mielikuvia tukemaan.
Osin Norjan tapahtumien johdosta vihapuheesta
keskusteltiin aktiivisesti. Maahanmuuttajavastaisuuden lisäksi Suomessa virisi keskustelua myös kehitysvammaisten oikeuksista. Eräs asuinalueelleen

kaavailtua kehitysvammaisten ryhmäkotia vastustanut nainen antoi vihalle kasvot. Sosiaalinen media
näytti voimansa, ja kyseiseen henkilöön kohdistuneen
ryöpytyksen määrä oli valtava.
Vuonna 2011 liitossa käynnistyi yksi uusi Rahaautomaattiyhdistyksen tukema projekti. Onnistuneita valintoja -hanke suunniteltiin laajapohjaisesti
yhteistyössä alan keskeisten järjestöjen kanssa. Kehittämishankkeeseen päädyttiin, koska kehitysvammapalveluissa nykyisin tarjolla olevat tuen ja palveluiden
muodot eivät aina vastaa tämän päivän vammaispoliittisia periaatteita ja tavoitteita eivätkä palveluiden
käyttäjien omia tarpeita ja toiveita. Hankkeen päätavoitteena on edistää kehitysvammaisten ja muiden vammaisten henkilöiden sosiaalista liittymistä
lähiyhteisöönsä, osallistumismahdollisuuksia ja kansalaisuuden toteutumista.
Kehitysvamma-alan yhdensuuntainen työskentely jatkui edellisvuoden tapaan hyvässä hengessä.
Vahvalle ja yhdensuuntaiselle vaikuttamiselle on
ollut aito sosiaalinen tilaus. Valtioneuvoston kunnianhimoisten linjausten onnistunut toteuttaminen
edellyttää kaikilta toimijoilta kykyä ja halua sitoutua
tehtyihin linjauksiin ja kansainvälisiin sopimuksiin.
Monikansallisten organisaatioiden mukaantulo asumispalvelumarkkinoille aiheutti perusteltua huolta
toiminnan laadusta.
Kehitysvammaliiton liittokokous pidettiin syyskuussa. Liittokokous valitsi uudet luottamushenkilöt
sekä hyväksyi liitolle uuden nelivuotisen toiminta
poliittisen ohjelman.
Veli-Pekka Sinervuo
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Kehitysvammaliiton
aikaansaannokset vuodelta 2011
Kulunut vuosi oli korostuneesti vammaispoliittisen vaikuttamisen vuosi. Liiton laaja-alaiselle osaamiselle on ollut vahvaa kysyntää. Kehitysvammasektori
jatkoi kokonaisuutena yhdensuuntaista vaikuttamista,
mikä ei ole jäänyt huomiotta valtiovallan edustajilta.
Jatkuva muutos on muodostunut arjeksi myös tällä
sektorilla. Liitto on pystynyt kiitettävästi reagoimaan
ja osallistumaan muuttuvassa toimintaympäristössä.
Raha-automaattiyhdistyksen uuden strategian
toimeenpano sekä voimakas aktivoituminen avustettujen toimintojen tuloksellisuuden kuvaamisessa
työllisti monin tavoin. Liitossa on pitkä ja vahva itsearvioinnin kulttuuri. Seurantatiedon kerääminen on
myös systemaattista. Toiminnan luonteesta johtuen
yksilötasolle menevien hyvinvointivaikutusten arviointi ei kuitenkaan aina ole helppoa. Tämä korostuu
erityisesti verkkopalveluissa, jotka ovat luonteeltaan
anonyymejä. Julkisen rahan käytön läpinäkyvyyden
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kannalta arvioinnin merkityksen kasvu on myönteistä.
Liiton toiminnassa ovat korostuneet käytännönläheiset hankkeet ja pitkäjänteinen kumppanuus. Tällä
on ollut ilmiselviä hyötyjä hyvien käytäntöjen juurruttamisessa. Yhteistyö jäsenten kanssa on tiivistä, ja
erityisesti kuluneena vuonna rekrytoinnit tapahtuivat
pääsääntöisesti suoraan kentältä.
Vuosi 2011 oli kuudes perättäinen taloudellisesti
tasapainoinen vuosi. Liiton talouden pohja on terve
mutta ei kuitenkaan sisällä mitään ylimääräistä väljyyttä. Tästä johtuen talouden seurannalla on entistä
korostuneempi rooli. Vuoden lopulla valmistauduttiin ottamaan käyttöön uusi taloushallinto-ohjelma.
Rahoitusrakenteen monipuolistamisessa saatiin
lupaavia onnistumisia. Yhteiskuntavastuuseen panostaminen oli liitolta uusi avaus kuluneena vuonna.
Seuraavassa taulukossa on edistyminen perustehtävissä itsearviointiin perustuen:

Perustehtävät

Edistysaskeleita kullakin perustehtävän alueella

Kehittämistoiminta

• Kansalaisuusnäkökulman voimakkaampi huomioiminen.
• Uusien toimintamallien ja työkäytäntöjen kehittäminen, mm. Oivavuorovaikutusmalli ja yksilökeskeisen suunnittelun työkalu.

Tiedotus- ja
vaikuttamistoiminta

• Sosiaalisen median eri palvelujen laajempi käyttöönotto,
räätälöinti ja järjestelmällisempi seuranta.

Materiaalin tuotanto

• Yhteistyö muiden kustantajien kanssa ja varmistaminen, että
ei ole päällekkäistä ja kilpailua vääristävää toimintaa.

Selkokielisen ja saavutettavan
tiedonvälityksen edistäminen

• Tiiviimpi ja tuloksellisempi yhteistyö viranomaistahojen kanssa, mm. Kela ja Yle.
• Saavutettavan Selkosanomat-verkkolehden kehittäminen.

Esteettömän
kommunikoinnin ja
tietotekniikan käytön
edistäminen

• Kommunikoinnin apuvälineiden saatavuusperusteiden
yhtenäistämisen edistäminen.
• Uusien, osallistumista tukevien verkkopalvelujen kehittäminen,
mm. Kaveripiiri ja virtuaalikauppa Papumarket.

Henkilöstön koulutus

• Opetushenkilöstön täydennyskoulutuksen
järjestäminen laajapohjaisesti valtion tuella.
• Prosessikoulutuskokonaisuuksien sisällöllinen
syventäminen osallistujamaksuihin perustuen.

Tutkimus

• Tutkimuksen suuntaaminen entistä vahvemmin
monimutkaistuvan toimintaympäristön ymmärtämiseen.
• Tutkimuksen toteuttaminen entistä monikanavaisemman
rahoitusjärjestelmän välityksellä.
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Kehittämishankkeet –
kohti parempia palveluja ja
kehitysvammaisen henkilön
täysimääräistä kansalaisuutta
Kehitysvammapalveluiden kehittämisen keskeisiä
teemoja vuonna 2011 olivat yksilöllinen asuminen,
henkilökohtainen budjetointi ja sosiaalityön kehittäminen sekä FASD-lasten ja -nuorten asema. Uutena
hankkeena käynnistettiin Onnistuneita valintoja -projekti, jossa kehitetään sosiaalityön ja palveluohjauksen käytäntöjä kunnissa.

RATTI – Ratkaisuja haastaviin
tilanteisiin kehitysvammaisten
yksilöllisessä asumisessa
RATTI-tutkimus- ja kehittämishankkeessa on etsitty
ratkaisuja haastaviin tilanteisiin kehitysvammaisten
henkilöiden yksilöllisessä asumisessa. Kehitysvammaisille henkilöille kehitetyt perinteiset asumisratkaisut, jotka tarjoavat intensiivistä tukea arkiaskareisiin,
palvelevat pääosin vaikeimmin vammaisten henkilöiden tarpeita. Monet kehitysvammaiset henkilöt kuitenkin suoriutuvat arkisista askareista melko hyvin.
Sen sijaan heillä korostuvat esimerkiksi mielialaan,
psyykkiseen hyvinvointiin, ihmissuhteisiin sekä sosiaaliseen liittymiseen ja osallistumiseen kytkeytyvät
tuen tarpeet. Asuminen on vain yksi elämän osa-alue,
ja edellä mainitun kaltaisten tuen tarpeiden tunnistaminen ja erilaisten tukiratkaisujen etsiminen näihin
tarpeisiin on yksi edellytys sille, että kehitysvammaisten henkilöiden yksilöllistä asumista kyetään toteuttamaan nykyistä laajemmassa mittakaavassa.
RATTI-hankkeen tavoitteena on ollut
1. tutkia kehitysvammaisten henkilöiden
elämänmuotoja tämän päivän suomalaisessa yhteiskunnassa, heidän sosiaalisia verkostojaan ja palvelujärjestelmää

erilaisissa toimintaympäristöissä sekä
paikantaa ja analysoida näissä rakentuneita haastavia tilanteita
2. kehittää ja kokeilla työvälineitä ja menetelmiä kehitysvammaisten henkilöiden psykososiaalisten huolten ja emotionaalisten tuen
tarpeiden sekä haastavien tilanteiden tunnistamiseen ja ratkaisujen löytämiseen
3. vahvistaa kehitysvammaisten henkilöiden
omaa osallisuutta heitä koskevien asioiden
käsittelyssä ja ratkaisujen etsimisessä heidän kokemiinsa elämänhallinnan pulmiin.
Vuonna 2011 kokemusasiantuntijoista koostuva
ohjausryhmä työsti määrittelemiään hankkeen kannalta keskeisimpiä sisältöalueita. Tämän työskentelyn pohjalta ryhmä koosti julkilausuman hyvästä
elämästä. Hankkeessa jatkettiin vertailukehittämisen malliin pohjautuvaa alueellista kehittämistyötä
kaikilla hankkeen neljällä toiminta-alueella (Kymenlaakso, Itä-Suomi, Satakunta ja Uusimaa). Yhdessä
kehittämistyössä mukana olleiden organisaatioiden kanssa työstettiin ja kehitettiin ratkaisuja haastaviin tilanteisiin työskentelemällä sekä asiakas- että
palveluprosessitasolla. Yksilökeskeisen suunnittelun
välineiden pilotointia jatkettiin kehittämällä ja kokeilemalla sekä positiivisen riskiarvioinnin että emotionaalisten tuen tarpeiden arvioinnin malleja ja niiden
tuomia mahdollisuuksia. Lisäksi hankkeessa kehitettiin ja pilotoitiin koulutusmateriaalipakettia haastavista tilanteista ja mielenterveyden kysymyksistä.
RATTI-projektissa tutkittiin kehitysvammaisten henkilöiden asumista ja palveluita sekä heidän arkeaan ja
elämänmuotojaan eri puolilla Suomea erilaisissa elinympäristöissä ja kuntarakenteissa. Tutkimus kehitysvammaisten henkilöiden elämästä tehtiin etnografisin
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menetelmin, yhteistoiminnallisesti heidän kanssaan
tutkien heidän omia toimintaympäristöjään ja sosiaalisia verkostojaan sekä täysivaltaisen kansalaisuuden ja
itsemääräämisoikeuden toteutumista. Erityisesti selvitettiin, millaiset tilanteet määrittyvät haastaviksi ja
miten henkilöt itse tulkitsevat näitä määrityksiä.
Tutkimuksen aineistoa on kerätty kahdella paikkakunnalla kolmen asumispalveluyksiköissä asuvan
henkilön kanssa. Tutkija teki heidän kanssaan elämänhistoriallisen haastattelun, havainnoi heidän arkipäiväänsä osallistuen toimintoihin asuinpaikassa,
työpaikoilla, harrastuksissa sekä keskustellen heille tärkeiden ihmisten kanssa. Aineistosta on koostettu selkokielinen kertomus henkilöille itselleen. Tutkija on
järjestänyt tutkimuksen tuloksista työpajoja, joissa tutkimuskumppaneiden sosiaalinen verkosto on kutsuttu
mukaan etsimään ratkaisuja tutkimuksessa esiin tulleisiin haastaviin tilanteisiin. Näissä työpajoissa käydään
myös keskustelu tutkimuksen raportoinnin sisällöstä
ja muodosta, mikä osaltaan tuottaa vuorovaikutteisia
ideoita lähialueen sosiaalityön kehittämiseksi.

Tiedän mitä tahdon!
Tiedän mitä tahdon! -projekti on Kehitysvammaliiton
ja Kehitysvammaisten Palvelusäätiön yhteistyöhanke.
Projektissa kehitetään ja kokeillaan suomalaiseen toimintaympäristöön soveltuvaa tuen ja palveluiden henkilökohtaista budjetointia yhdessä kehitysvammaisten
henkilöiden ja heidän läheistensä sekä työntekijöiden,
palveluntuottajien ja kuntien edustajien kanssa.
Hankkeen ensimmäisen vaiheen (2011–2012) kumppaneita ovat Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri
Eksote sekä Vantaan kaupunki. Näistä osallistuu projektiin yhteensä 12 henkilökohtaisesta budjetoinnista kiinnostunutta palvelujen käyttäjää, ”päämiestä”.
Kuntatoimijoiden ja päämiesten tueksi järjestettiin omat valmennuskokonaisuudet. Valmennusten lisäksi kuntatoimijoille järjestettiin konsultointia,
joka tukee näitä henkilökohtaisen budjetoinnin
kokeilun toteuttamisessa ja kuntakohtaisten ratkaisujen pohdinnassa. Myös päämiehet saivat projektilta yksilöllistä tukea henkilökohtaisen budjetoinnin
prosessiinsa. Toimintavuoden loppuun mennessä
muutamille päämiehille oli jo saatu muodostettua
alustavat henkilökohtaiset budjetit. Ensimmäisiä käytännön kokemuksia henkilökohtaisen budjetin avulla
toteutettavasta tuesta saadaan 2012.
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Tiedän mitä tahdon! -projektin vantaalaisia päämiehiä,
läheisiä ja työntekijöitä yksilökeskeisen elämänsuunnittelun
tuoksinassa. Kuva: Aarne Rajalahti

Toimintavuoden aikana laadittiin materiaaleja
henkilökohtaisen budjetoinnin prosessin tueksi. Elämänsuunnittelun tukena käytettävä Minun suunnitelmani -vihko valmistui julkaistavaksi, ja avun ja tuen
tarpeiden itsearviointivälinettä kehitettiin. Lisäksi työstettiin tukisuunnitelmalomaketta ja henkilökohtaisen budjetin seurantavälinettä. Projektin brittiläisen
yhteistyökumppani In Controlin tuottamat videotarinat henkilökohtaisen budjetin käyttäjistä tekstitettiin
suomeksi ja tuotettiin nettivideoiksi sekä jaettavaksi
dvd:ksi. Videotuotosten jakelua varten avattiin YouTube-kanava. Verneri-verkkopalveluun (verneri.net/
hb) työstettiin henkilökohtaista budjetointia esittelevä
osio. Projektille avattiin myös oma Facebook-sivu, jonka
avulla voidaan tiedottaa projektin ajankohtaisista asioista. Lisäksi julkaistiin henkilökohtaista budjetointia ja
projektia esittelevä selkokielinen esite.
Kevättalvella järjestettiin parisensataa osallistujaa
kerännyt Tiedän mitä tahdon! -seminaari, jossa esiteltiin erityisesti brittiläisiä kokemuksia henkilökohtaisesta budjetoinnista. Henkilökohtaista budjetointia
ja projektissa toteutettavaa kokeilua esiteltiin myös
yhteensä 14:ssä eri tilaisuudessa.
Projektin suunnittelua ja valmistelua tukenut asiantuntijapaneeli jatkoi työskentelyään alkukevääseen
asti, minkä jälkeen ryhmästä muodostettiin hankkeen
loppuun asti toimiva tukiryhmä. Tukiryhmä koostuu projektin kuntakumppaneiden, STM:n, Kuntaliiton, Kelan, THL:n, Vammaispalvelujen valtakunnallisen
kehittämishankkeen, Kuusamon kaupungin, Kynnys
ry:n, Vammaisfoorumin, Kehitysvammaisten Tukiliiton,
Me Itse ry:n, KVPS Tukena Oy:n sekä Kehitysvammaliiton ja Kehitysvammaisten Palvelusäätiön edustajista.
Hankkeen tutkimus käynnistettiin. Tutkimus kohdistuu siihen, millaiseksi vammaisen palvelunkäyttäjän
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asema muodostuu henkilökohtaisen budjetoinnin
kokeiluprosessissa ja toteutuuko hänen itsemääräämisoikeutensa halutulla tavalla. Tutkimussuunnitelma
laadittiin alkuvuodesta ja sen avulla haettiin tutkimusluvat hankkeen kohdekuntiin. Tutkimusaineistoa
ryhdyttiin keräämään kohdekunnista samaan aikaan,
kun hankkeen kuntakohtaiset valmennukset käynnistettiin. Tutkimusaineisto kerättiin teemahaastatteluilla ja valmennus- ja koulutusryhmissä kuntien
vammaispalvelujen työntekijöiden ja vammaisten
palvelunkäyttäjien keskuudessa.

Onnistuneita valintoja –
Osallistavan palveluohjauksen
ja sosiaalityön kehittäminen
lähiyhteisöissä
Hankkeen päätavoitteena on edistää kehitysvammaisten ja muiden vammaisten henkilöiden sosiaalista
liittymistä lähiyhteisöönsä, osallistumismahdollisuuksia ja kansalaisuuden toteutumista
1. vahvistamalla kehitysvammaisten ja
muiden vammaisten henkilöiden vaikuttamismahdollisuuksia omassa elämässään ja palvelujen suunnittelussa
2. kehittämällä lähiyhteisöissä tehtävää
sosiaalityötä ja palveluohjausta, missä
lähtökohtana on henkilön voimaantuminen, tuettu päätöksenteko ja yhteistoiminnallinen palvelujen suunnittelu
3. tutkimalla palvelujärjestelmää ja kehitysvammaisten henkilöiden sosiaalisia verkostoja kehitysvammaisten henkilöiden kanssa
sekä tarkastelemalla kehittämistyön vaikutuksia kehitysvammaisten ihmisten sosiaaliseen liittymiseen ja hyvinvointiin.
Hankkeen ensimmäisenä toteutusvuonna laadittiin
tarkennettu toimeenpanosuunnitelma, alustava tutkimussuunnitelma, toteutettiin opintomatkat Iso-Britanniaan ja Ruotsiin, valittiin tulevat pilottikunnat ja
käynnistettiin heidän kanssaan suunnittelutyö sekä
valmisteltiin hankkeessa toteutettavaa kokemusasiantuntijatyöskentelyä. Verkkopohjaista palvelusuunnittelutyökalua kehitettiin yhteistyössä Jaatinen ry:n kanssa.
Hankkeessa on kerätty tietoa ja käynnistetty

kansainvälistä yhteistyötä erityisesti Ruotsin ja IsoBritannian kanssa. Hanke organisoi keväällä 2011
yhteistyössä Kehitysvammaisten Palvelusäätiön Yksi
naapureista -hankkeen kanssa kansainvälisen työpajan, jossa konsultteina toimivat englantilaisen
KeyRing-järjestön edustajat. Työpajassa vertailtiin
maiden välisiä palvelujen suunnittelun käytäntöjä
sekä pohdittiin lähiyhteisöjen kehittämistä, kehitysvammaisten henkilöiden liittymistä omaan lähiyhteisöönsä ja vertaistuen merkitystä.
Syksyllä hanke järjesti yhteistyökumppaneille
opintomatkan Englantiin. Englantilaisen MacIntyre
Charity -järjestön Family Footings -hanke valikoitui
kumppaniprojektiksi, jonka kanssa on tarkoitus jakaa
ja vertailla käytäntöjä ja kokemuksia. Onnistuneita
valintoja -hanke oli mukana järjestämässä kunnille
sekä valtionhallinnon virkamiehille opintomatkaa
myös Ruotsiin. Ruotsissa tutustuttiin erityisesti laitosten lakkauttamisen jälkeen toteutettuun lähiyhteisöjen kehittämiseen sekä lainsäädännön ja palvelujen
järjestämisen tilanteeseen.
Myös hankeallianssin muiden hankkeiden – Kehitysvammaisten Palvelusäätiön Yksi naapureista
-hankkeen ja Kehitysvammaisten Tukiliiton Vaikuttava
vertaistoiminta -hankkeen – kanssa on työskennelty
säännöllisesti. Hankeallianssi kokoontuu neljä kertaa
vuodessa ja vertaisarvioi ja kehittää hankkeita. Hankkeelle nimettiin vuoden lopussa tukiryhmä.
Neuvottelut hankkeen kuntakumppaneiden
kanssa aloitettiin syksyllä ja kumppaneiksi valikoituivat Lahti ja Turku. Yhteinen suunnittelu kuntakumppaneiden kanssa käynnistyi loppusyksystä. Kaupunkien
kanssa työskentelyä toteutetaan usealla tasolla: toisaalta kehittämällä sosiaalityön ja palveluohjauksen
käytäntöjä ja toisaalta pyrkimällä lisäämään vammaisten henkilöiden oman äänen kuuluvuutta heitä
koskevissa asioissa kouluttamalla palvelujen käyttäjistä kokemusasiantuntijoita ja -arvioijia.

FASD-projekti
FASD-lasten ja -nuorten tuen ja palveluiden kehittäminen -hanketta toteutettiin yhteistyössä Perhehoitoliiton ja Ensi- ja turvakotien liiton kanssa. FASD
(fetal alcohol spectrum disorders) viittaa sikiöaikaisen
alkoholialtistuksen aiheuttamien vaurioiden kirjoon.
Hankkeen toimintamuotoja ovat tiedotus, tutkimus,
koulutus ja vertaisryhmätoiminta. Tavoitteena on
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parantaa sosiaali- ja terveyspalveluiden ja opetustoimen edellytyksiä vastata sikiöaikaisen alkoholialtistuksen vaurioittamien lasten, nuorten ja heidän
perheidensä tuen ja palveluiden tarpeeseen.
Toimintavuoden aikana panostettiin viestintään ja
sikiöaikaista alkoholialtistusta koskevan tiedon tuottamiseen ja levittämiseen. Alkuvuodesta julkaistiin oppija tietokirjaksi kirjoitettu artikkelikokoelma Alkoholin
vaurioittamat sekä tieteellinen tutkimus palvelujärjestelmässä esille tulevista ristiriitaisista tavoista kohdata
FASD-lapsia ja -nuoria ja heidän perheitään. Verneriverkkopalvelun FASD-tietopankkia täydennettiin jatkuvasti. FASD-aiheisia lehtikirjoituksia ilmestyi runsaasti
ja kontaktit mediaan olivat tiiviitä. Alkoholialtistuksen
aiheuttamia vaurioita kuvaava esite, ”FASD-kiekko”,
ja sen julisteversio olivat edelleen keskeisiä viestintämateriaaleja. Vuoden lopussa osallistuttiin eurooppalaiseen postikorttikampanjaan, jonka tavoitteena oli
saada alkoholipulloihin varoitusmerkintä raskaana oleville. Postikortti lähetettiin kaikille kansanedustajille.
Sijaisvanhemmista koostuva tukiryhmä toimi
aktiivisesti tuoden esille kohderyhmän tarpeita ja
tuen ja palveluiden hyviä käytäntöjä hankkeen kehittämistyöhön. Heistä koulutettiin kokemuskouluttajia
jakamaan FASD-tietoa mm. kouluihin, oppilaitoksiin ja
sairaaloihin. Kokemuskouluttajien omien tarinoiden
perustalle tehtiin myös lyhytelokuva Alkoholin synnyttämät, jota käytetään sekä yleisenä opetusmateriaalina että kokemuskouluttajien työvälineenä. Elokuvan
tuotti Filmiteollisuus Oy ja ohjasi Ria Karhila.
FASD-projektin epävirallinen loppuseminaari
pidettiin marraskuussa, ja siihen osallistui 140
aiheesta kiinnostunutta ammattilaista ja asianosaista. Seminaari sai erinomaisen palautteen, mm.
sen takia, että FASD-oireiden kanssa kamppailevien
nuorten ja aikuisten sekä heidän sijaisvanhempiensa
ääni tuli siinä vahvasti esille.
Projekti on verkostoitunut sekä kotimaassa että
kansainvälisesti. Yhteistyö Ensi- ja turvakotien liiton,
Perhehoitoliiton ja A-klinikkasäätiön kanssa on ollut
hedelmällistä. Projekti on myös pitänyt tiiviisti yhteyttä
Euroopan FASD-asiantuntijoiden verkostoon Eufasdiin.

OIVALLA vuorovaikutukseen
Kehitysvammaliiton Tikoteekissa toteutetaan vuosina 2009–2012 OIVALLA vuorovaikutukseen -hanke.
Hankkeen tausta-ajatus on, että myös vaikeimmin
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puhevammaisella ihmisellä on oikeus ilmaista itseään ja tulla ymmärretyksi.
Vuorovaikutus vaikeasti puhevammaisen ihmisen kanssa on usein haasteellista ammattilaisellekin.
Taito toimia puhevammaisen ihmisen tasavertaisena vuorovaikutuskumppanina ei synny välttämättä
itsestään, mutta se on opittavissa. Tikoteekin aiemmassa hankkeessa (2005–2008) kehitetyn OIVAvuorovaikutusmallin® mukainen työskentely auttaa
vuorovaikutuskumppaneita vahvistamaan vuorovaikutustaitojaan. Osaavan kumppanin kanssa puhevammainen ihminen kokee, että hänet hyväksytään
omana itsenään ja että hänen osallistumisensa vuorovaikutukseen on tärkeää. Hän voi tehdä aloitteita, ja
hänen aloitteisiinsa vastataan. Hän voi vaikuttaa vuorovaikutuksen tahtiin. Hänen halutaan ymmärtävän
ja häntä halutaan ymmärtää.
OIVALLA vuorovaikutukseen -hankkeen tavoitteena on levittää OIVA-vuorovaikutusmallia sekä
kehittää ja soveltaa mallia myös vaikeimmin muistisairaiden ihmisten yhteisöille.
Hankkeen yhteistyökumppaneita ovat Eteva kuntayhtymä, Helsingin kaupunki, Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote), Oulun kaupunki, Turun
kaupunki, Muistiliitto ry ja Helsingin yliopiston käyttäytymistieteiden laitos.
Tavoitteisiinsa hanke etenee kehittämällä OIVAohjaajien koulutusohjelman sekä materiaalit, työvälineet ja tukiverkoston ohjaajille. Lisäksi hankkeessa
kokeillaan OIVA-vuorovaikutusmallin toimivuutta
vaikeasti muistisairaiden ihmisten yhteisöissä sekä
kootaan ja tuotetaan tietoa siitä, miten vaikea muistisairaus vaikuttaa vuorovaikutukseen.
Hankkeen painotusalueet vuonna 2011 olivat
• OIVA-ohjaajakoulutuksen rakenteiden ja sisältöjen kehittämisen jatkaminen uusia ohjaajia kouluttamalla
• tuotteistetun OIVA-ohjaajakoulutuksen järjestäminen myös hankesopimuksen ulkopuolisille tahoille
• OIVA-ohjaajien tukiverkoston toimintamallien kokeileminen ja kehittäminen edelleen
• OIVA-vuorovaikutusmallin soveltaminen vaikeimmin muistisairaille.
Kuusi ohjaajaopiskelijaa jatkoi vuonna 2010 alkanutta kouluttautumistaan. OIVA-ohjaajakoulutuksen
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Vuoden kestävä OIVA-ohjaajakoulutus sisältää lähiopetuspäiviä, välitehtäviä ja käytännön harjoittelun. Kuva: Katja Burakoff

rakenteita ja sisältöjä päivitettiin sekä kouluttajien kokemusten että opiskelijoilta saadun palautteen pohjalta.
Kurssin opiskelijat valmistuivat OIVA-ohjaajiksi kesällä.
Vuonna 2011 myös hankesopimuksen ulkopuoliset
organisaatiot saivat mahdollisuuden lähettää työntekijänsä ohjaajakoulutukseen ja liittyä OIVA-verkostoon. Heille järjestettiin oma OIVA-ohjaajakurssi, jolle
osallistuu kuusi opiskelijaa joiden työnantajaorganisaatiot tarjoavat palveluita vaikeasti puhevammaisille
ihmisille. Opiskelijat aloittivat koulutukseen liittyvänä
käytännön harjoittelunaan OIVA-vuorovaikutusmallin mukaisen työskentelyn omassa organisaatiossaan.
Vuonna 2011 OIVA-verkostoon kuului 12 organisaatiota eri puolilta Suomea. Näissä organisaatioissa on joko
parhaillaan koulutuksessa oleva tai koulutettu OIVAohjaaja tai -ohjaajia. Jokainen verkostoon kuuluva organisaatio on nimennyt myös OIVA-yhteyshenkilön, jonka
tehtävänä on tukea OIVA-ohjaajan työtä, välittää tietoa
organisaation eri tasoilla ja huolehtia siitä, että organisaation oma OIVA-vuorovaikutuskulttuuri säilyy ja vahvistuu. Toimintavuonna OIVA-ohjaajat ja -yhteyshenkilöt
kokoontuivat ensimmäiseen verkostopäivään Kehitysvammaliiton Tikoteekkiin. Koulutuksesta jo valmistuneille ohjaajille järjestettiin työnohjauspäivä. Kaikilta
OIVA-ohjaajilta pyydettiin kirjallinen palaute heidän vuoden aikana toteuttamistaan OIVA-työskentelyistä.
OIVA-verkoston ekstranet-sivut olivat tiedonvälityksen, yhteydenpidon ja vertaistuen kanava.
Toimintavuonna ekstranet täydentyi uudella Ideapankki-osiolla. Materiaalipankkiin vietiin runsaasti
uutta päivitettyä materiaalia.
Vuoden 2011 loppuun mennessä koulutettuja
OIVA-ohjaajia oli 16 ja kuusi opiskelijaa oli parhaillaan koulutuksessa. OIVA-vuorovaikutusmalliin

työskentelyssä on ollut mukana yli viisikymmentä
vaikeasti puhevammaisten ihmisten yhteisöä. Lähes
kolmesataa näiden yhteisöjen työntekijää on osallistunut tai osallistuu parhaillaan OIVA-työskentelyyn.
Syksyllä 2011 kaksi vaikeasti muistisairaiden ihmisten ryhmäkotia aloitti vajaan vuoden kestävän OIVAvuorovaikutusmallin työskentelyn. Tarkoituksena on,
että OIVA-vuorovaikutusmallia voisi jatkossa hyödyntää
muistisairaille ihmisille palveluja tarjoavissa yhteisöissä
laajemminkin. Projektitiimin työn tukena hankkeen
muistiosuudessa on moniammatillinen muistitukiryhmä, jonka jäsenet ovat alan asiantuntijoita (liite 13).
OIVA-vuorovaikutusmallia esittelevät internetsivut
päivitettiin. Hankkeen ajankohtaisia teemoja esiteltiin
vuoden aikana myös eri järjestölehdissä. Syksyllä valmistuivat englantilaisten A Practical Guide to Intensive Interaction -kirjan ja Intensive Interaction -dvd:n
käännöstyöt. Näiden materiaalien sisältö liittyy kiinteästi hankkeen aihepiiriin ja täydentää sitä. Hanke
julkaisi suomennetun Voimauttava vuorovaikutus
-oppaan ja dvd:n suomenkielisin tekstein. Ne tulivat
myyntiin oppimateriaalikeskus Opikkeeseen.
Hankkeen etenemistä seurattiin suunnitellusti.
Projektitiimi toteutti toimintavuoden aikana säännöllisen reflektoinnin lisäksi itsearvioinnin kaksi
kertaa. Ohjausryhmä vastasi itsearviointikyselyyn
kerran. Hankkeen sisältöalueista myös OIVA-ohjaajakoulutusta ja OIVA-vuorovaikutusmallin työskentelyjä arvioitiin säännöllisesti. OIVA-ohjaajaopiskelijat
vastasivat arviointikyselyyn jokaisen lähiopetuspäivän jälkeen. OIVA-vuorovaikutusmallin rakenteisiin
on kytketty säännöllinen itsearviointi, jonka kautta
kaikki OIVA-ohjaajat ja osallistujat voivat vaikuttaa siihen, miten heidän työskentelynsä etenee.
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Tutkimus –
vammaispoliittista vaikuttamista
Tutkimustoiminnalla on suuri merkitys Kehitysvammaliiton vammaispoliittisessa vaikuttamistoiminnassa. Tutkimus on yksi asiantuntijajärjestön
olennainen toimintamuoto, joka viime kädessä vahvistaa ja turvaa järjestön kriittistä ymmärrystä ja
asiantuntemusta monimutkaistuvassa toimintaympäristössä. Tutkimus tukee samalla niin kehittämistyötä kuin koulutustakin.
Tutkimusta tehdään pääsääntöisesti kahdella tavalla: Raha-automaattiyhdistyksen avustuksella ja
erillisrahoituksella.
RAY:n tuella toteutettaviin kehittämisprojekteihin sisältyy tutkimusta.
Tutkimuksen tavoitteet ja fokus
ovat tällöin osa yhteistyössä laadittua projektisuunnitelmaa ja tuovat
olennaisen lisän projektin toteutukseen. Näistä tutkimuksista kerrotaan
edellä osiossa Kehittämishankkeet.
Erillisrahoituksella tehtävä tutkimus tuottaa uutta tietoa vammaispoliittisesti tärkeistä aiheista.
Esimerkkinä tästä on kehitysvammaisten omaishoitajia koskeva tutkimus, jota toteutetaan Suomen
Akatemian rahoituksella. Uutena yhteistyöavauksena on syksyllä 2011 käynnistynyt kehitysvammaisten asumisen ohjelmaan liittyvä selvityshanke, jonka
ympäristöministeriö rahoittaa ja Kehitysvammaliiton
tutkimus- ja kehittämiskeskus toteuttaa.
Liiton tutkijoilla on laajat ja monipuoliset yhteydet
niin kotimaisiin kuin kansainvälisiin vammaistutkimuksen verkostoihin. Vammaistutkimuksen seura on tärkeä
kotimainen yhteistyöfoorumi. Liiton tutkimus- ja kehittämiskeskus järjestää kaikille kiinnostuneille, myös liiton
ulkopuolisille, avoimia tutkimusseminaareja. Vuonna
2011 tällainen seminaari järjestettiin kuusi kertaa.
Liiton tutkijat ovat mukana myös pohjoismaisessa vammaistutkimuksen verkostossa NNDR:ssä.
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Liiton tutkimuspäällikkö toimi THL:n kutsumana
Suomen edustajana Nordisk Handikapps Rådet:n
työryhmässä, jossa valmisteltiin toimintaympäristöanalyysia pohjoismaisen vammaispolitiikan
trendeistä suhteessa YK:n vammaissopimukseen.
Tutkimuspäällikkö edusti Suomea myös Euroopan komission rahoittamassa ANED-verkostossa,
jonka puitteissa koottiin kansallisia vammaispolitiikan toteuttamista koskevia
tietoja eri maista. Liiton tutkimusja kehittämiskeskus laati myös
kehitysvammaisten ihmisten ja
mielenterveyskuntoutujien perusoikeuksien toteutumista koskevan maaraportin Euroopan unionin
perusoikeusvirastolle.
Liitto julkaisee kahta tieteellistä julkaisusarjaa. Kehitysvammaliiton tutkimuksia -sarjassa
julkaistiin vuonna 2011 yksi teos.
Kehitysvammaliiton selvityksiä -sarjassa ei ilmestynyt uusia julkaisuja.
Tutkimustoiminta keskittyi
vuonna 2011 sosiaalitieteelliseen tutkimukseen vammaisuuden ilmiöstä.
Vammaisuutta tarkastellaan nykyyhteiskunnassa laajasti eivätkä tutkittavat teemat
rajaudu yksittäisiin vammaryhmiin. Keskeisimpinä
tutkimuksen teemoina ovat olleet kehitysvammaisten henkilöiden asema ja oikeudet yhteiskunnassa
sekä palvelujärjestelmän ja koko hyvinvointijärjestelmän muutokset.

Tulevaisuuden asumisratkaisut
Syksyllä 2011 käynnistyneessä Kehitysvammaisten
ihmisten tulevaisuuden asumisratkaisut (2011–12)
-hankkeessa tarkastellaan kehitysvammaisten ihmisten asumisen ratkaisuja Suomessa sekä yhteisöpohjaisen asumisen eurooppalaisia nykykäytäntöjä ja

trendejä. Hanke kiinnittyy laitosmuotoisen asumisen purkamiseen: hankkeessa seurataan deinstitutionalisaatioprosessin etenemistä Suomessa sekä
rakenteilla olevia uusia yhteisöpohjaisia asumisratkaisuja. Hankkeessa myös kartoitetaan innovatiivisia
eurooppalaisia asumisen ratkaisuja, joilla on pystytty tuottamaan monipuolisuutta ja yksilöllisyyttä
kehitysvammaisten ihmisten asumiseen. Selvitystyön rahoittaa ympäristöministeriö. Osana tätä selvitystyötä lähetettiin kehitysvammaisten ihmisten
asumisen käytäntöjä ja politiikkaa koskeva kysely pohjoismaisille yhteistyökumppaneille.
Selvitystyön Suomea koskevan osuuden aineistona
käytetään Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen
(ARA) vuoden 2010 hakukierroksella kehitysvammaisten asumiseen kohdistettuja investointiavustushakemuksia. Näiden pohjalta on jatkotarkasteluun
valittu kuusi kuntaa/kaupunkia, joiden kohdalla tullaan tarkastelemaan sekä kyseisen rakennuskohteen
suunnittelua ja toteutusta koskevia kysymyksiä että
laajemmin sitä, miten kehitysvammaisten asumisen
ohjelmaa toteutetaan paikallisesti.

Perhe hoivan antajana
Suomessa suuri osa kehitysvammaisista ihmisistä
jatkaa asumista omien vanhempiensa kanssa pitkälle
aikuisuuteen. Tämä tarkoittaa samalla myös sitä, että
monilla vanhemmilla on pitkäaikainen ja usein hyvinkin raskas vastuu kehitysvammaisten lastensa hoivaamisesta. Kehitysvammaisten ihmisten omaishoitoa
on kuitenkin Suomessa tutkittu vähän. Tässä Suomen Akatemian rahoittamassa tutkimusprojektissa
aikuisten kehitysvammaisten omaishoitoa tarkastellaan osana hyvinvointipolitiikan kehitystä. Tavoitteena
on identifioida hyvinvointipolitiikan linjoja ja tutkia
niiden vaikutuksia kehitysvammaperheiden arkeen.
Huomion kohteena on omaisten nykyinen rooli hyvinvoinnin tuottamisessa, omaishoitajien kokemukset
hoivavastuistaan ja niiden vaikutuksesta elämäänsä
sekä omaishoidon vaihtoehdoista. Näitä kysymyksiä
selvittäessään tutkimus osallistuu samalla keskusteluun hoivan käsitteestä, jota monet vammaistutkijat
ovat kritisoineet, osoittaen tarpeen määritellä käsite
ilman, että hoivattavan riippuvuus ja passiivisuus otetaan annettuna.
Vuonna 2011 tutkimusprojektissa viimeisteltiin yksi
artikkelikäsikirjoitus, joka hyväksyttiin julkaistavaksi

lehdessä Journal of Policy and Practice in Intellectual
Disabilities. Lisäksi valmisteltiin kahta muuta kansainvälistä artikkelia. Näistä toista kirjoitetaan yhdessä
ruotsalaisen tutkijan kanssa, ja se käsittelee vammaisen lapsen hoivan ja palkkatyön yhdistämisen mahdollisuuksia Suomessa ja Ruotsissa. Toinen artikkeli
käsittelee vammaispolitiikan tavoitteiden ja todellisuuden välistä ristiriitaa Suomessa.

Työn ja organisaation muutos
kehitysvammalaitoksen
hajauttamisessa
Kehitysvammaliitto tekee kaksi tutkimusta Pääjärven kuntoutuskeskuksen ja Kauppilan hoitokotien
hajauttamisesta. Toisessa tutkimuksessa on selvitetty
lähityöntekijöiden ammatti-identiteettiä ja työhyvinvointia muutosprosessin taustaa vasten. Toisessa tutkimuksessa on syvennytty laitoksen hajauttamisessa
toteutettavan muutoksen politiikkaan.
Lähityöntekijöiden ammatti-identiteettiä ja työhyvinvointia käsittelevä osatutkimus toteutetaan
useammassa vaiheessa. Vuonna 2009 kerättiin kyselylomakeaineisto ja vuonna 2010 Italiasta kerättiin
vertailuaineisto. Vuonna 2011 tutkimuksen tuloksia esiteltiin NNDR:n konferenssissa Islannissa sekä
Vammaistutkimuksen päivillä Turussa. Lisäksi tuloksia esiteltiin Etevan edustajille Kehitysvammaliitossa
järjestetyssä tilaisuudessa. Hajauttamisessa toteutettavan muutoksen politiikkaa esiteltiin NNDR:n
konferenssissa Reykjavikissa ja Vammaistutkimuksen
päivillä Turussa ja em. Etevan edustajille järjestetyssä
tilaisuudessa. Lähityöntekijöiden ammatti-identiteettiä ja työhyvinvointia koskevan tutkimuksen aineiston
keruu jatkuu 2012.

Toimintakyvyn
kuvausmenetelmä TOIMI
Monivuotiseen taustatyöhön ja laajaan kokeiluun
perustuva menetelmä psykososiaalisen toimintakyvyn kuvaamiseen, TOIMI, julkaistiin alkuvuodesta
2011. Sen käyttöönottoa vammaispalveluissa tehtävän palvelusuunnittelun työvälineenä tuettiin lukuisilla koulutuksilla ja työpajoilla. TOIMI onkin nopeasti
omaksuttu yhdeksi kehitysvammapalveluiden perustyövälineeksi eri puolilla Suomea.
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Kuva: Anneli Puhakka

Koulutus ja konsultointi –
osaamista ja oppimista
Koulutustoiminta on määritelty Kehitysvammaliiton strategiassa yhdeksi liiton perustehtävistä. Tavoitteena on tukea alan työntekijöitä ja
organisaatioita osaamisen kehittymisessä ja toimintakulttuurien muuttamisessa tarjoamalla
uutta ammatillista ja käytännönläheistä tietoa. Osa koulutuksista on valtakunnallisia, avoimia koulutuksia, osa on tilauskoulutuksia, joissa
tilaajana toimii jokin palveluntuottaja tai muu
koulutusta järjestävä taho. Laajempiin prosessikoulutuksiin liitetään tilaajan kanssa toteutettavat prosessin suunnittelua ja arviointia tukevat
reflektointipalaverit, joilla varmistetaan jatkuva
vuoropuhelu koulutuksen tilaajan kanssa. Koulutus rahoitetaan osallistumismaksuilla eikä siihen
käytetä RAY-avustuksia.
Vuonna 2011 Tutkimus- ja kehittämiskeskuksessa
jatkettiin työyhteisöille suunnattuja prosessikoulutuksia ja niiden rinnalle kehitettiin esimiesvalmennus. Prosessikoulutuksia toteutettiin eri puolilla
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Suomea, ja ne sisälsivät yleensä neljä koulutuspäivää
sekä työssäoppimistehtäviä. Kurssien kesto oli noin
puoli vuotta. Vuoden 2011 aikana päätettiin kuusi
vuonna 2010 käynnistynyttä kurssia ja käynnistettiin kaikkiaan 20 uutta yksilökeskeisen suunnittelun
ja tuen prosessikoulutusta.
Valtakunnallisten koulutuspäivien teemoina
olivat kehitysvammaisuus, ikääntyminen, seksuaalisuus, autismin kirjon henkilöiden tukeminen, toimintakyvyn tukeminen, avun ja tuen uudet mallit
asumisessa, yksilökeskeinen elämänsuunnittelu,
aktiivinen tuki ja esimiestyön erityiskysymykset.
Yhteistyössä FCG Oy:n kanssa toteutettiin koulutuspäiviä, joiden teemana olivat vammaispalvelujen hankinta ja kilpailutus, yhdenvertaisuus
ja osallisuus sekä vaikeavammaisten henkilöiden
tukeminen. Lisäksi FCG Oy:n kanssa yhteistyössä
toteutettiin vuosittainen laivaseminaari vammaispalvelulain toteutumisesta. Kehitysvamma-alan ja
oppilaitosten yhteistyötä, uusia ammattitutkintoja

Yksi naapureista -konferenssissa aiheena oli siirtyminen laitoksista yksilölliseen asumiseen.
Puolueiden edustajat osallistuivat paneelikeskusteluun. Kuva: Anneli Puhakka

ja uusia tuen malleja käsiteltiin kehitysvamma-alan
opettajien neuvottelupäivillä.
Vuonna 2010 käynnistynyt Alli-valmennus päättyi
keväällä 2011. Alli-valmennusohjelmat ovat vakiintunut osa Tutkimus- ja kehittämiskeskuksen toimintaa.
Ne tukevat kehitysvamma-alan yksiköitä palvelujen
laadun arvioinnissa ja kehittämisessä. Valmennusohjelmat tarjoavat työyhteisöille valmennuspäiviä,
ohjausta ja neuvontaa sekä työskentelyä tukevan
materiaalin.
Räätälöityjä tilauskoulutuksia toteutettiin eri
puolilla Suomea, ja teemoina olivat mm. kehitysvammaisuus, toimintakyvyn tukeminen, tuettu päätöksenteko, yksilökeskeinen elämänsuunnittelu,
esimiestyö, vammaispalvelulaki ja palvelusuunnittelu, yksilöllinen asuminen, työllisyys, seksuaalisuus
ja ihmissuhteet, mielenterveyden tukeminen sekä
ikääntyminen. Moniin näistä koulutuksista sisältyi
vahva konsultatiivinen osuus.
Valtakunnallisia tapahtumia järjestettiin 19.

Osa koulutuksista toteutettiin Kehitysvammaliiton
tiloissa Helsingissä ja osa alueellisina koulutuksina
maakunnissa. Tilauskoulutuksia ja konsultaatioita
toteutettiin eri mittaisina, yhdestä tunnista useamman päivän prosessikoulutuksiin. Koulutuksiin ja
kursseille osallistui vuoden aikana 3752 henkilöä.
Isot tapahtumat järjestettiin yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Maaliskuussa Kehitysvammaisten Palvelusäätiön ja kehitysvamma-alan
asumisen neuvottelukunnan kanssa järjestettiin
kaksipäiväinen konferenssi Helsingissä. Ensimmäisen konferenssipäivän aiheena oli henkilökohtainen
budjetointi ja toisena päivänä yksilöllinen asuminen ja laitosasumisen hajauttaminen. Molemmissa
päivissä oli puhujia sekä ulkomailta että eri puolilta
Suomea. Päivät kokosivat runsaat 280 ihmistä pohtimaan vammaisten ihmisten asumista ja palvelujen
järjestämisen tapoja.
Tutken lisäksi Tikoteekki, Opike, Selkokeskus ja
Papunet järjestivät koulutusta.
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Kuva: Emma Kulo

Kirjasto ja
tietopalvelu
Vammaisuutta, eritoten kehitys- ja puhevammaisuutta, käsittelevän tiedon kokoaminen ja levittäminen on yksi Kehitysvammaliiton tehtävistä.
Kehitysvammaliitolla on oma tieteellinen kirjasto,
joka palvelee oman henkilöstön lisäksi alan tutkijoita
ja opiskelijoita sekä alalla työskenteleviä ammattilaisia valtakunnallisesti. Tärkeimmät palvelumuodot
ovat lainaus, neuvonta ja tiedonhaku. Asiakkaille oli
tarjolla painettuja aineistoja ja ääni- ja kuvatallenteita sekä sähköisiä aineistoja.
Toimintavuonna kehitettiin ja julkaistiin Uutukaiset-tiedote. Se ilmestyi kirjaston internetsivuilla
kahtena numerona. Uutukaisissa esiteltiin kokoelman uutuusteoksia ja artikkeleita ajankohtaisista
teemoista: itsemääräämisestä, yksilökeskeisistä
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palvelu- ja tukimuodoista sekä vammaisten köyhyydestä ja syrjäytymisestä.
Kevali-kokoelmasta tehtiin lainauksia uusintoineen 4272. Luku on 10,8 % suurempi kuin vuonna 2010.
Lainaajaryhmistä suurimmat olivat Kehitysvammaliiton työntekijät (55,4 %), vammaisalan henkilöstö
(27,2 %) ja opiskelijat (16,8 %).
Kokoelmaa kartutettiin 581 nimekkeellä ja siinä oli
vuoden päättyessä 15719 nidettä ja 11702 nimekettä.
Kokoelmasta haettiin verkko-ohjelman kautta tietoa
asiasanan perusteella yhteensä lähes 8400 kertaa.
Hauissa käytetyistä asiasanoista suosituimpia olivat
vammaiset, kuntoutus, kehitysvamma-alkuiset sanat
sekä autismi.
Kirjaston käytettävissä oli sähköinen SerialsSolutions-lehtiportaali. Portaalin kautta kirjaston saavutettavissa oli lehtien artikkeleita kokoteksteinä
lähinnä tilattujen lehtien osalta ja suurten kustantajien kokoelmista tiedonhakumahdollisuus.
Kirjaston käytössä oli myös Aleksi-viitetietokannan lisenssi tiedonhakuun kotimaisista sanoma- ja
aikakauslehdistä.

Opike –
osallistavaa oppimista
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 sekä tukea
heidän lähihenkilöitään työssään erilaisten oppijoiden kanssa.
Tavoitteena on antaa erilaisille oppijoille
• tunne omasta itsestä aktiivisena toimijana, joka voi vaikuttaa omiin asioihinsa
• kokemus siitä, että heillä on osaamista, kykyjä, tietoja ja taitoja
• tuntemus siitä, että he ovat sinnikkäitä, sisukkaita ja haluavat työskennellä pitkäjännitteisesti.
Opikkeen kaikki materiaalit perustuvat pedagogiseen
tietoon ja kentällä tapahtuvaan testaukseen. Tuotannon tukena Opikkeessa toimii tuotekehitysryhmiä, ja
osa aineistoista tuotetaan yhteistyössä muiden alan
toimijoiden kanssa. Vuositasolla tuotannossa on noin
40 tuotetta, joihin liittyy pienempiä lisätuotteita.
Materiaalituotannossa pyritään antamaan kentälle
uusin tieto asiasta.
Vuonna 2011 jatkettiin osallistavaa oppimista
tukevan materiaalin tuotantoa. Tällä tuetaan koulujen inklusiivisia tavoitteita ja edistetään erilaisten oppijoiden mahdollisuutta osallistua. Toinen
painopistealue on vaikeavammaisten opetukseen tuotettava materiaali. Uusia tuotteita ilmestyi toimintavuonna 25, ja 50 tuotteesta otettiin
uusintapainokset.
Opikkeen tuotanto on pääosin painettua materiaalia, mutta rinnalle on noussut myös verkkomateriaali. Verkkomateriaalin jakeluun ei vielä
toimintavuonna saatu kehitettyä järkevää ratkaisua.
Verkkoaineistojen käytön lisensointi tehtiin käyttäjäja latauskertakohtaisesti.

Aineistojen tuotannossa hyödynnettiin digitaalista tuotantoprosessia ja digipainoa, mikä mahdollistaa nopean tuotekierron ja tuotteiden tiheän
päivityksen. Opikkeella oli myös entistä paremmat
mahdollisuudet kehittää tuotteitaan asiakkailta saadun runsaan palautteen ansiosta.
Toimintavuonna avattiin Opike-verkkopalvelu
(www.opike.fi) uusine verkkokauppoineen. Tämän
lisäksi Opike viestii Facebookissa, blogeissa ja Twitterissä. Markkinoinnissa painotettiin koko Opikkeen
näkyvyyttä tuotekohtaisen markkinoinnin lisäksi.
Opikkeen tuoteluetteloa ja verkkokaupan sisältöjä
kehitettiin informatiivisemmiksi. Lisäksi Opike julkaisi kaksi Opike-uutislehteä, joita jaettiin Ketjulehden välissä ja asiakastapahtumissa, sekä neljä
Tikas-tiedotetta. Opike markkinoi tuotteitaan ja palveluitaan alan lehdissä ja yhteistyökumppaneiden
kautta.
Kahdesti vuodessa järjestettävät Opikepäivät
ovat löytäneet asiakkaansa. Syksyllä 2011 järjestettiin
Jyväskylän yliopistossa tapahtuma, jossa opettajaksi
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opiskeleville esiteltiin Opikkeen toimintaa ja tavoitteita sekä opastettiin tulevia opettajia oppimateriaalien sopivuuden ja kelpoisuuden arviointiin. Opike
osallistui vuoden aikana 23:een messu- ja näyttelytapahtumaan. Lisäksi Opikkeen henkilökunta vieraili
kouluissa ja päiväkodeissa esittelemässä tuotteita.
Opikkeen myyntinäyttelyssä vieraili toistakymmentä ammattilais- ja 20 opiskelijaryhmää sekä
yksittäisiä asiakkaita. Myös myyntinäyttely Pieksämäellä tarjosi ammattihenkilöstölle mahdollisuuden
tutustua Opikkeen tuotteisiin ja Kehitysvammaliiton
toimintaan. Opikkeen jälleenmyyjäverkostoa kasvatettiin, ja nyt siihen kuuluu mm. Autismiliitto, Helsingin Seudun erilaiset oppijat, Lapin yliopisto ja
musiikkikoulu Resonaari.
Opikkeen myynti laski hieman edellisvuodesta.
Vuonna 2011 julkaistuista tuotteista myydyimpiä olivat tietokirja Perhe ja hyvinvointi ja selkokirja Rikkaat
ritarit. Paljon myyneitä tuotteita olivat myös kestosuosikit, ilmaisutaitoihin liittyvät Kuvionuotit 1, 2
ja 3 ja Maharumpu, käsikirjat Apuvälineet ja Apua
arkeen ja aistihäiriöihin. Varhaiskasvatukseen, kuntoutukseen ja opetukseen suunnatuista tuotteista
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merkittävin kappalemyynti oli vuonna 2009 julkaistulla teoksella Kadonnut avain. Vuonna 2010 julkaistu Tikas-sanasto saavutti myös merkittävän 181
kappaleen myynnin. 2000-luvun alussa julkaistu
Salainen maa -sarja lukemisen taitojen opetukseen
ylsi myös Opikkeen myynnissä korkealle. Aapista
myytiin 168 kappaletta ja siihen liittyvää harjoitusvihkoa 538 kappaletta.
Opikkeen tuottamista kirjoista mm. Graafinen
kommunikointi, Vuorovaikutus, Johdatus puhetta
tukeviin ja korvaaviin kommunikointimenetelmiin ja
Apuvälinekirja on valittu usean oppilaitoksen opintoohjelmaan kuuluvaksi kirjallisuudeksi.
Materiaalituotannon lisäksi Opike tarjosi
Opetushallituksen tuella täydennyskoulutusta
opetushenkilöstölle. Lisäksi järjestettiin tuotettuihin materiaaleihin liittyvää käyttöopastusta ja
tuotekehitystapaamisia.

TVT-opetus
Opikkeen järjestämään tieto- ja viestintätekniikan
valmiuksia kehittävään TVT-koulutukseen osallistui
toimintavuonna 256 opiskelijaa. Tikasverkostoon liittyi uusia koulutusorganisaatioita. Toimintavuonna
julkaistiin Tikaksen uusi opetussuunnitelma ja alettiin kehitellä Tikas-arviointilomakkeita. Myös uusi
johtoryhmä perustettiin tukemaan TVT-toimintaa. Erityisryhmien tietotekniikkaopetuksen sisältöjä kehitettiin edelleen. Tikaksen materiaalien

Kuva: Marek Sabogal

kääntäminen ruotsiksi aloitettiin FDUV:n projektissa
Lätt läst IT.
Opike järjesti opetushenkilöstölle suunnattua käytännönläheistä täydennyskoulutusta tieto- ja viestintätekniikasta Opetushallituksen tuella eri puolilla
Suomea. Vuoden 2011 lopussa Suomessa oli 165 Tikaskoulutusmallia käyttävää oppilaitosta, noin 550 Tikasopettajaa ja Tikas-todistuksen oli saanut yli 6000
erityisoppilasta.

Yhteistyö
Opike tekee tuotantoon liittyvää yhteistyötä alan
toimijoiden kanssa. Tavoitteena on hyödyntää
resurssit maksimaalisesti ja välttää samojen nimikkeiden tuotanto.
Yhteistyötä tehdään Opetushallituksen, valtion
erityiskoulujen ja ammattiopistojen kanssa. Opike
jatkoi yhteistyötään ruotsalaisen Svenska Pedagogiska Institutin kanssa. Opike toimi myös Pavilion-kustantajan Journal of Assistive Technologies
-lehden toimituskunnassa. Toimintavuonna päättyi
vuonna 2009 alkanut Nordplus-hanke ICT-Circles
of Learning. Projektissa kehitettiin opetushenkilöstön tieto- ja viestintätekniikan taitoja yhdessä
Tanskan ja Latvian kanssa. COL-projektin tuotoksia
hyödynnetään Opikkeen TVT-koulutuksissa. Tuotantoon liittyvää yhteistyötä tehtiin myös ruotsalaisen
Serholt Läromedelin kanssa. FDUV:n kanssa saatiin valmiiksi yhteiskuntaoppisarja, joka samanaikaisesti tuotettiin molemmilla kotimaisilla kielillä.
Opike toimi myös aktiivisesti muiden kustantajien
kanssa Suomen kustannusyhdistyksen työryhmissä
(ks. liite 6).
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Tikoteekissa kehitettyä TAIKE-taulustoa käyttävät kommunikoinnissaan jo kymmenet puhevammaiset
lapset ja nuoret. Kiinnostus aikuispuolellakin lisääntyy koko ajan. Kuva: Pekka Elomaa

Tikoteekki –
monta tapaa viestiä
Kehitysvammaliiton tietotekniikka- ja kommunikaatiokeskus Tikoteekki edistää diagnoosista riippumatta puhevammaisten ihmisten oikeutta tulla
kuulluksi ja ymmärretyksi sekä vaikeavammaisten
ihmisten tietotekniikan käyttöä. Tikoteekin toiminta
vahvistaa vammaisten ihmisten yhdenvertaisuutta ja
osallistumista sekä ehkäisee syrjäytymistä.
Tikoteekki tiedottaa, kouluttaa ja kehittää toimintamalleja sekä teknologisia ratkaisuja vammaisten
ihmisten, heidän läheistensä ja alan ammattilaisten käyttöön. Lisäksi keskus pyrkii vaikuttamaan palveluiden yhdenvertaiseen toteutumiseen eri puolilla
Suomea kokoamalla ja välittämällä tietoa sekä kehittämällä ja levittämällä hyviä käytäntöjä yhdessä alan
toimijoiden kanssa. Kehittämistyötä tukevat asiakasarvioinnit sekä valtakunnallinen Tikoteekki-verkosto,
jonka toimintaa keskus koordinoi.
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Vuonna 2011 Tikoteekin tavoitteena oli
• tiedottaa kommunikoinnin mahdollisuuksista ammattilaisille ja päättäjille sekä puhevammaisille henkilöille ja heidän läheisilleen
• kehittää ja yhtenäistää puhevammaisten
ihmisten kommunikoinnin ja tietoteknisten apuvälineiden arviointipalveluja valtakunnallisesti ja Uudenmaan alueella
• jakaa tietoa uusimpien teknologisten apuvälineiden käyttökokemuksista ja ratkaisuista alan toimijoille
• jatkaa yhteistyötä kansallisten ja kansainvälisten toimijoiden kanssa (tapahtumat, lausunnot, tiedonvälitys)
• perustaa puhevammaisten ihmisten toimikunta

• kehittää vammaisten ihmisten tietoteknisten apuvälineiden käytön tukijärjestelmiä yhteistyössä Honkalampi-säätiön
kanssa uuden hankkeen myötä
• edistää vaikeimmin puhevammaisten ihmisten ja työntekijöiden vuorovaikutusta
Vuorovaikutusmalli vaikeimmin puhevammaisten ihmisten osallistamiseksi (OIVALLA
vuorovaikutukseen) -hankkeen avulla.

Tieto ohjaa palveluihin
Puhevammaisten, heidän läheistensä, alan ammattihenkilöiden ja päättäjien informoimiseksi Tikoteekki
julkaisi kaksi uutta opasta: Opas kommunikoinnin
apuvälinepalveluihin ja Opas tietoteknisiin apuvälineratkaisuihin. Kommunikoinnin apuvälinepalveluiden
yhtenäistämiseksi koottiin tietoa laadukkaan apuvälinearvioinnin sisällöstä ja palveluiden tuottajista.
Lisäksi yhteistyössä Tikoteekki-verkoston ja THL:n
kanssa koottiin koko maata koskevat kommunikoinnin
ja tietoteknisten apuvälineiden saatavuusperusteet ja
nimikkeistöt. Koottu tieto kirjattiin Tikoteekki-verkoston uusille internetsivuille. Tieto auttaa terveyden- ja
sosiaalihuollon ammattilaisia toteuttamaan palveluita
sekä omaisia ja puhevammaisia henkilöitä hakeutumaan palveluiden piiriin. Se myös yhtenäistää palvelukäytäntöjä ja apuvälineiden saatavuutta eri puolilla
Suomea. Alan tutkimuksen kehittämiseksi ja tutkimustiedon jakamiseksi kentälle Tikoteekki järjesti yhteistyötapaamisen THL:n ja alan tutkijoiden kanssa.
Papunet-verkkopalveluyksikön kanssa tehtiin tiivistä
yhteistyötä. Tikoteekki oli mukana tuottamassa harjoitustehtäviä, viittomakuvia satuihin, kuvia kuvapankkiin
sekä toimintakykysanastoon yhdessä Asumispalvelusäätiö ASPAn kanssa. Papunetin tulkkauspalvelu-sivuille
koostettiin lyhyt videoesittely tulkkauspalveluista Suomessa. Yhteistyössä Papunetin kanssa työstettiin Sosiaaliportin vammaispalveluiden käsikirjaan artikkeli ja
esimerkkejä kommunikaatio-opetuksesta.
Tikoteekin Facebook-sivut avattiin loppuvuodesta
ajankohtaisen tiedottamisen tueksi. Toista kertaa
toteutettu tapahtuma Helsingin Narinkkatorilla kansainvälisenä puhevammaisten päivänä 6.10. välitti
tietoa kommunikoinnin oikeudesta ja mahdollisuuksista. Tikoteekin koordinoimassa tapahtumassa olivat
mukana Suomen CP-liitto, Autismi- ja Aspergerliitto,
Honkalampi-säätiö, Ruskeasuon koulun oppilaat ja

henkilöstöä sekä Papunet ja Selkokeskus. Tietoa kommunikoinnin mahdollisuuksista jaettiin myös näkövammaisten, toimintaterapeuttien, puheterapeuttien,
suomen- ja ruotsinkielisten erityisopettajien ja kehitysvammalääkäreiden koulutuspäivillä sekä Apuvälinemessuilla ja Maailma kylässä -tapahtumassa. Vuoden
aikana julkaistiin kommunikoinnista, kommunikoinnin
kuntoutuksesta ja apuvälinepalveluista useita artikkeleja alan lehdissä. Tietoa välitettiin myös kolme kertaa
ilmestyneen Tikonen-tiedotteen ja Studia AAC -tilaisuuden kautta.

Koulutus vahvistaa osaamista
Tikoteekki toteutti vuoden aikana 25 omakustanteista
koulutusta yhteensä 350:lle hoito- ja kuntoutusalan
opiskelijalle ja ammattihenkilölle. Opetushallituksen
erillisrahoituksella toteutettiin neljä koulutusta opetusalan henkilöille. Koulutukset painottuivat yhteisön
osaamisen vahvistamiseen asiakkaan äänen kuulemiseksi ja kommunikoinnin tietoteknisten ohjelmien
ja oheislaitteiden käytön tukemiseen. Lisäksi käynnistettiin kommunikointikansioiden käytön ohjaajakoulutuksen suunnittelu ja ohjausta tukevan materiaalin
kehittäminen.
Tikoteekissa vieraili vuoden aikana kymmenkunta
työryhmää pääosin terveys-, kuntoutus- ja vammaispalveluista. Toimintaa esiteltiin myös ImPaCThankkeen (Improving Person Centred Technology in
Europe) työryhmälle.
Vuosi oli poikkeuksellinen, sillä Tikoteekki ei ottanut vastaan sosiaali- ja terveydenhuollon opiskelijoita
vaan käynnisti yhteistyön oppilaitosten kanssa ja kartoitti opettajien toiveita. Keskustelujen pohjalta päätettiin toteuttaa opiskelijoille avoimien ovien päiviä,
joissa heillä on mahdollisuus saada tietoa ja tutustua kommunikointia ja tietotekniikan käyttöä tukeviin ratkaisuihin.
Lähi-ihmisten asenteet ja toimintamallit vaikuttavat merkittävästi puhevammaisen ihmisen äänen
kuulumiseen ja hänen itsemääräämisoikeuteensa.
Tikoteekin OIVA-hankkeessa kehitetty OIVA-vuorovaikutusmalli vahvistaa vaikeimmin puhevammaisten
ihmisten ja työntekijöiden vuorovaikutusta. OIVAvuorovaikutusmallin ohjaustaitojen ylläpitämiseksi
Tikoteekin OIVA-ohjaajat toteuttavat kukin yhden
OIVA-vuorovaikutusprosessin vaikeimmin kehitysvammaisten ihmisten yhteisöille ja lähi-ihmisille.
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Vuoden aikana päätettiin neljä ja käynnistettiin kolme
prosessia kuntayhtymien sekä sairaanhoitopiirien
alaisissa yksiköissä.

Puhevammaisen ihmisen
oikeus kommunikointiin
Vaikea puhe- tai liikuntavamma rajoittaa merkittävästi
ihmisen mahdollisuuksia osallistua ja ilmaista itseään.
Suomessa on arviolta 65000 puhevammaista ihmistä,
joista noin 30000 tarvitsee apuvälineitä pystyäkseen
kommunikoimaan. Sopivan kommunikointitavan ja
apuvälineen löytäminen edellyttää erityistä asiantuntemusta. Lisäksi monet vaikeasti liikuntavammaiset ja
monivammaiset henkilöt tarvitsevat tietokoneen apuvälineeksi työhön, päivittäisten asioiden hoitamiseen ja
tiedonvälitykseen. Myös soveltuvan ohjaintavan, ohjelmien ja oheislaitteiden arviointi edellyttää moniammatillista asiantuntemusta. Vaativia kommunikoinnin
ja tietokoneen käytön apuvälinepalveluita toteuttavat
Tikoteekki-verkostoon kuuluvat erikoissairaanhoidon
yksiköt.
Valtakunnallisena tietotekniikan ja kommunikoinnin kehittämiskeskuksena Tikoteekki toteuttaa rajoitetusti kommunikoinnin ja tietokoneen käytön arviointeja
osana kehittämistyötä. Osa HYKS:n Apuvälineyksikön ja
Tietoteekin vaikeimmin vammaisista asiakkaista ohjattiin Tikoteekin arviointeihin yhteisesti sovitun toimintakäytännön mukaisesti. Kehitysvammaliiton Tikoteekki
päätti vuoden aikana 20 (2010: 41) asiakasarviointiprosessia ja konsultoi viittä (2010: 4) asiakasta ja yhteisöä.
Asiakaskäyntejä oli kaikkiaan 209 (2010: 376). Tikoteekin
asiakkaat olivat erittäin vaikeasti vammaisia henkilöitä,
joiden olemassa olevat apuvälineratkaisut eivät toimi.
Uusien, usein myös teknisesti vaativampien ratkaisujen löytäminen, yksilöllinen muokkaus ja muut välilliset
työt vievät huomattavasti enemmän aikaa kuin suorat
asiakastapaamiset.

Uudet teknologiset
ratkaisut heti käyttöön
Raha-automaattiyhdistys ei myöntänyt erillistä avustusta Tikoteekille uusien teknologisten apuvälineiden
hankkimiseksi. Tämä hidasti uusimpien teknologisten apuvälineiden käyttöönottoa vaikeasti vammaisten henkilöiden arvioinneissa ja rajoitti tiedonvälitystä
myös Tikoteekki-verkostolle. Keskukseen hankittiin
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kuitenkin uusin katseohjausjärjestelmä ja siihen liittyvä kommunikointiohjelma sekä tabletti-tietokoneita.
Katseohjausjärjestelmien soveltuvuudesta erilaisille
asiakkaille laadittiin kooste, jota hyödynnetään valtakunnallisesti ohjausjärjestelmän arvioinneissa. Lisäksi
rakennettiin laaja kommunikointiohjelmasovellus
uusimpaan ohjelmaan. Kommunikointiohjelmapohjaa
voidaan hyödyntää ja muokata asiakkaille eri puolilla
Suomea. Tabletti-tietokoneiden sovelluksista koottiin
esimerkkejä Sillalla-seminaarin näyttelyyn.
Vuoden aikana jatkettiin myös TAIKE-tauluston päivittämistä. TAIKE-taulustosta järjestettiin
viisi käyttöönottokoulutusta. Lisäksi TAIKE-taulustoa
käyttävien perheiden kanssa toteutettiin liikunta- ja
puhevammaisten lasten perhekurssi yhteistyössä
Invalidiliiton Lahden kuntoutuskeskuksen kanssa.

Yhteistyö
Tulkkauspalvelut yhdistävät puhevamma-alan järjestöjä, joiden kanssa tehtiin tiivistä yhteistyötä tiedotuksessa, lausunnoissa ja kirjelmissä. Tikoteekki
toteutti yhdessä CP-liiton Muuttuvat tulkkipalvelut
-projektin ja Kelan kanssa tiedotustilaisuuden vammaisten tulkkauspalveluista. Hankeyhteistyö jatkui
CP-liiton Muutu-hankkeen ja Aivohalvaus- ja dysfasialiiton Juttutupa-hankkeen ohjaus- ja johtoryhmissä.
Yhteistyötä tehtiin myös Kelan, STM:n, THL:n,
HUS:n apuvälinekeskuksen, Suomen puhevammaisten tulkit ry:n ja Jaatinen ry:n kanssa puhevammaisten ihmisten palvelujen kehittämiseksi. Tikoteekki
osallistui myös ruotsinkielisen SPERESin (Finlands
svenskt specialpedagogiskt resurscentrum) messuihin Helsingissä. Kommunikoinnin tutkimuksen
saralla yhteistyötä jatkettiin THL:n apuvälinetiimin
ja Helsingin yliopiston puhetieteen laitoksen kanssa.
Tikoteekki teki yhteistyötä myös ISAAC Suomi Finland
ry:n sekä kansainvälisen ISAAC:n kanssa (The International Society for Augmentative and Alternative
Communication).

Tikoteekki-verkostosta
apuvälinepalveluita
Puhevammainen ihminen tarvitsee tukea ja apuvälineitä kommunikointiin. Myös puhevammaisten tulkkauspalvelun ehtona on, että palvelua
myönnetään henkilöille, joilla jo on käytössään

Puhevammaisten päivää vietettiin 6.10. Narinkkatorilla Helsingissä. Kuva: Annakaisa Ojanen

jokin toimiva kommunikointikeino. Kommunikoinnin apuvälineet ovat osa lääkinnällistä kuntoutusta. Keskussairaaloiden Tikoteekit, Folkhälsanin
kommunikaatiokeskus sekä vastaavia palveluita
tuottavat erikoissairaanhoidon yksiköt toteuttavat kommunikoinnin apuvälinearviointeja osana
Tikoteekki-verkostoa. Verkostoon kuuluu yli 70
kommunikoinnin apuvälinepalveluita toteuttavaa
työtekijää eri puolilla Suomea.
Vuoden aikana jatkettiin kommunikoinnin
apuvälinepalveluiden kehittämistä yhteistyössä
Tikoteekki-verkoston ja THL:n kanssa laatimalla kuvaukset apuvälinearvioinnin sisällöstä ja prosessista
sekä kokoamalla valtakunnalliset kommunikoinnin
apuvälineiden saatavuusperusteet ja nimikkeistöt
Tikoteekki-verkoston uusille internetsivulle.
Myös kommunikoinnin arvioinnin työkalujen
kehittämistä ja testausta jatkettiin. Työkalujen,
kuten lomakkeiden, avulla voidaan vaikuttaa arvioinnin kulkuun ja kirjaamiskäytäntöihin ja saada
tulevaisuudessa systemaattisesti kerättyä tietoa
arvioinnin toteutumisesta ja vaikutuksista. Lomakkeita tehtiin esitietojen kokoamiseen, kommunikointikansioiden ja ohjelmien valitsemiseen ja
kokeiluun, asiakkaan arvioinnin aikaisen kehittymisen seurantaan sekä asiakkaan ja lähi-ihmisten
haastatteluun arvioinnin jälkeen. Osa lomakkeista
helpottaa arvioinnin toteutusta, apuvälineiden
kokeilua ja valitsemista yhdessä asiakkaan kanssa.
Yhteistyössä Folkhälsanin kommunikaatiokeskuksen kanssa käynnistettiin lomakkeiden pilotointi ja
soveltuvuuden kokeilu.

Tikoteekki kokeili osana henkilöstönsä täydennyskoulutusta GAS- (Goal Attainment Scaling) ja ICF-luokitusten (International Classification of Functioning,
Disability and Health) soveltuvuutta kommunikoinnin apuvälinearviointiin. GAS:sta muokattiin versio,
joka huomioi myös apuvälinearviointiin olennaisesti
kuuluvan kommunikointikumppanin osuuden arvioinnissa ja tavoitteiden asettelussa. Lisäksi jatkettiin
uuden videointia hyödyntävän kommunikoinnin arviointimallin kokeilua ja kehittämistä.
Tikoteekki-verkoston verkostopäivät keräsi Helsinkiin yli 40 verkostolaista keskustelemaan apuvälinekäytännöistä ja tutustumaan uusimpiin kommunikoinnin
apuvälineratkaisuihin. Lisäksi toteutettiin alueellisia
teemapäiviä uusimmista kommunikointiohjelmista ja
konsultoitiin Tikoteekki-verkoston uusimpia työntekijöitä perehdyttämällä heitä tietoteknisiin laitteisiin ja
ohjelmiin. Opintomatkalle DART-kommunikaatiokeskukseen ja Datateekkiin Göteborgiin osallistui lähes 20
verkostolaista eri puolilta Suomea.

Toiminnan seuranta ja arviointi
Asiakaspalveluiden toteutumista ja arvioinnin vaikutuksia asiakkaiden ja heidän läheistensä vuorovaikutuksen vahvistumiseen seurattiin palautekyselyiden
ja puhelinhaastatteluiden avulla. Toimintasuunnitelmaa ja sen toteutumista arvioitiin suunnittelupäivissä ja yksikköpalavereissa. Lisäksi kerättiin palautetta
koulutuksista. Palautteiden ja itsearvioinnin avulla
linjattiin toimintaa yhdessä Tikoteekin johtoryhmän
ja Tikoteekki-verkoston kanssa.
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Vaikuttavaa viestintää
Viestintä on tärkeä osa Kehitysvammaliiton roolia yhteiskunnallisena vaikuttajana. Kehitysvammaliiton viestinnän tarkoituksena on edistää kehitys- ja
puhevammaisten ihmisten osallisuutta yhteiskunnassa. Viestinnällä pyritään vaikuttamaan asenteisiin,
päätöksentekoon ja yhteiskunnalliseen keskusteluun.
Kehitysvammaliitto vaikuttaa yleisesti vammaispolitiikkaan sekä erityisesti kehitys- ja puhevammaisia
ihmisiä koskeviin asioihin. Yhteiskunnallisen vaikuttamisen lisäksi viestinnällä rakennetaan Kehitysvammaliiton mainetta.
Yhteiskunnalliseen keskusteluun tarjotaan tietoa kehitys- ja puhevammaisuudesta ja kohderyhmien elämästä, mahdollisuuksista ja yhteiskunnan
asettamista rajoitteista. Epäkohtiin puuttumalla pyritään ehkäisemään syrjintää. Kehitysvammaliiton viestintä korostaa kehitys- ja puhevammaisten ihmisten
oikeuksia ja tasa-arvoa yhteiskunnassa.

Mediaviestintä
Kehitysvammaliiton mediaviestinnän pääteemoja
vuonna 2011 olivat kehitysvammaisten ihmisten laitosasumisen purkaminen, selkokieli, puhevammaisuus ja
FASD. Mediaseurannan mukaan Kehitysvammaliiton
toimintaa tai kannanottoja käsiteltiin vuoden aikana
noin 220 uutisessa tai artikkelissa. Lukumääräisesti
parhaiten onnistui FASD-tiedotus, jota tehtiin uusien
julkaisujen ja kansainvälisen FASD-päivän 9.9. tiimoilta
(FASD-projektin julkaisuista on kerrottu edellä projektikuvauksen yhteydessä s. 9–10). Sikiöaikaiseen alkoholialtistukseen ja sen seurauksiin liittyviä juttuja,
joissa mainittiin Kehitysvammaliitto, julkaistiin noin
60. Lisäksi julkaistiin juttuja aiheesta ilman viittausta
Kehitysvammaliittoon tai sen julkaisuihin, mutta niistä
ei ole systemaattista seurantaa. Seuraavaksi parhaiten
uutiskynnyksen ylitti median kestosuosikki selkokieli.
Kehitysvammaisten ihmisten asumisen ongelmista julkaistiin noin 30 juttua. Myös kehitysvammaisten ihmisten työllistymiseen liittyvät kysymykset saivat edelleen
kohtalaisesti julkisuutta; vuonna 2011 erityisesti esiin
nousivat palkattoman avotyön epäkohdat.
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Kehitysvammaliiton YouTube-kanava.

Oman viestinnän lisäksi Kehitysvammaliiton viestintäyksikkö tiedotti kehitysvamma-alan
neuvottelukunnan kannanotoista, mm. hankintalain uudistamistarpeesta, kehitysvammaisten
ihmisten palvelujen laatukriteereistä sekä järjestöjen
kannanotosta hallitusohjelmaan. Viestintäyksikössä
toimitettiin ja taitettiin neuvottelukunnan opas Yksi
naapureista, jossa kuvataan laitoksista pois muuttamisen hyviä käytäntöjä.
Kehitysvammaliiton ajamien asioiden näkyvyyttä
mediassa seurattiin perinteisellä mediaseurannalla
sekä sähköisen median reaaliaikaisella seurantatyökalulla. Myös sosiaalista mediaa seurattiin.

Ketju-lehti

Ketju-lehti ilmestyi kuusi kertaa vuodessa. Ketjun vuoden 2011 teemoja olivat mm. vuorovaikutus, alan henkilöstön muuttuva työnkuva, lapsuus, harvinaiset
vammaryhmät, koulu ja työelämä sekä mielenterveys.
Kehitysvammaisten asumisen ohjelmasta (Kehas) kirjoitettiin jokaisessa numerossa. Ketjun painos oli noin
2600 kappaletta.
Vuoden lopussa tehtiin liiton internetsivuilla
toteutettu lukijakysely. Vastausmäärä jäi pieneksi,
mutta saatu palaute oli pääosin myönteistä. Lehden luetuimpia osioita olivat Lyhyesti-palsta, kehitysvammaisten ihmisten haastattelut ja pääkirjoitus.
Lehteä kuvailtiin useimmin asialliseksi, selkeäksi ja
miellyttäväksi. Lisää toivottiin tunnettujen ihmisten
henkilöhaastatteluja, mielipidekirjoituksia ja vammaispolitiikkaa. Saatua palautetta hyödynnetään lehden sisällön kehittämisessä 2012.

Liiton verkkosivut ja
muu viestintä
Englanninkielinen Frontiers-tiedotuslehti päätettiin lakkauttaa ja kehittää sen sijaan liiton

englanninkielisiä internetsivuja. Liiton internetsivujen
(www.kehitysvammaliitto.fi) kielivalikoimaan kuuluvat yleis- ja selkokielisen suomen lisäksi ruotsi, englanti ja ranska.
Kehitysvammaliiton verkkosivujen kävijämäärä
nousi edellisvuoteen verrattuna ja oli vuonna 2011 keskimäärin lähes 11000 vierailua kuukaudessa. Vuoden
lopussa toteutettiin kävijäkysely, jonka mukaan sivujen käyttäjät olivat pääasiassa alan ammattilaisia,
jotka hakivat työhönsä liittyvää tietoa. Sivuihin oltiin
pääosin tyytyväisiä. Kritiikkiä tuli lähinnä sivujen ulkoasusta, mihin olikin jo ehditty tarttua. Vuoden aikana
toteutettiin sivujen ulkoasun uudistus, ja samalla
vaihdettiin julkaisualustaa. Uusittujen sivujen julkaiseminen siirtyi kuitenkin vuoden 2012 puolelle.
Kehitysvammaliitto avasi vuoden 2011 aikana
oman kanavan videoiden julkaisemista varten YouTube- ja Vimeo-palveluissa.
Kehitysvammaliiton jäsenkirje julkaistiin vuonna
2011 kolme kertaa. Jäsenkirje lähetettiin ensisijaisesti
sähköisesti mutta tarvittaessa myös perinteisenä kirjepostina. Sisäisen tiedotuksen kanavana käytettiin
intranetia. Lisäksi viestintäyksikkö tuotti mm. Tutken
projekteille tiedotusmateriaaleja, kuten esitteitä.
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Vaikuttamistoiminta
Liiton asiantuntijat eri yksiköistä osallistuivat
moniin vammaispolitiikan ja palvelujen kehittämisen
yhteistyöryhmiin, joissa edistettiin kehitys- ja puhevammaisten
ihmisten asemaa tai kehitettiin
alan uusia työkäytäntöjä.
Tutkimus- ja kehittämiskeskus koordinoi kehitysvamma-alan
asumisen neuvottelukunnan laatuvaliokuntaa, jossa laadittiin
laajalla yhteistyöpohjalla yksilöllisen tuen laatukriteerit, uudistettiin asumisen käsitteistöä sekä
tehtiin tunnetuksi vammaisten
ihmisten ihmisoikeussopimuksen tavoitteita ja sisältöä.
Liitto panosti myös sosiaali- ja terveysministeriön ja
ympäristöministeriön yhteistyössä koordinoiman Kehitysvammaisten asumisohjelman
toteutukseen yhteistyössä liiton
jäsenistön ja alan toimijoiden
kanssa. Muita vaikuttamistyön
painopistealueita olivat vuonna 2011 FASD-lapset ja
-nuoret, työllisyys ja lainsäädännön kehitys. Viestinnällisistä toimenpiteistä vaikuttamistyössä kerrotaan tarkemmin edellä viestintäyksikön toiminnan
yhteydessä.

Yhteiskuntavastuu
Vuonna 2011 aloitettiin liiton tavoitteiden määrittäminen yhteiskuntavastuun saralla sekä kumppaneiden
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hankkiminen suunnitelmallisesti. Tavoitteena on löytää liitolle arvomaailmaltaan samankaltaisia yhteistyökumppaneita, joiden
kanssa monimuotoinen ja
molempia osapuolia hyödyttävä yhteistyö on mahdollista. Tavoitteena on myös
herätellä yrityksiä ja yhteisöjä huomaamaan yhteiskuntavastuun kantamisen
mahdollisuudet yhteistyössä
Kehitysvammaliiton kanssa.
Ensimmäinen toteutunut hanke oli äänestämisestä kertovien
selkovaalivideoiden tuottaminen yhteistyössä eduskunnan, Euroopan parlamentin
Suomen tiedotustoimiston,
oikeusministeriön sekä Kuntaliiton kanssa. Selkovideot
toteutettiin suomen ja ruotsin kielellä eduskuntavaaleista, kuntavaaleista sekä
Euroopan parlamentin vaaleista. Videot esitetään
julkisesti ensimmäisen kerran vuoden 2012 puolella.
Hankkeen rahoitus kerättiin yhteistyökumppaneilta.
Toinen alulle saatu hanke oli K-kauppiasliiton
kanssa solmittu sopimus lahjoituksesta kehitysvammaisten ihmisten työllistämiseen. Monenlaisia tuloksentekijöitä -hankkeessa on tavoitteena
luoda vuoden 2012 aikana K-kauppiaille toimintamalli, joka kannustaa ja helpottaa kehitysvammaisten ihmisten työllistymistä palkkatöihin.

Verneri-verkkopalvelu
Verneri (www.verneri.net) on Kehitysvammaliiton koordinoima kehitysvamma-alan verkkopalvelu.
Palvelu toteutetaan yhteistyössä alan järjestöjen, säätiöiden ja erityishuoltopiirien kanssa (yhteistyökumppanit liitteessä 8).
Verneri tarjoaa kehitysvammaisuuteen liittyvää ajankohtaista tietoa, asiantuntijaneuvontaa
ja vertaistukea. Verneri palvelee kehitysvammaisten omaisia, kehitysvammaisia ihmisiä, alan henkilöstöä, asiantuntijoita ja opiskelijoita, lasta
odottavia perheitä sekä muuta väestöä, joka etsii tietoa kehitysvammaisuudesta.
Vernerin selkokieliset sivut ovat kehitysvammaisille ihmisille helppokäyttöinen portti internetiin. Tiedon lisäksi selkosivut tarjoavat kehitysvammaisille
ihmisille kanavan itseilmaisulle.

Yleiskielinen Verneri
Vuoden 2011 painopisteenä oli olla mukana kehitysvammakentän rakennemuutoksessa ja uusien
ajatusten, toimintamallien ja työotteen juurruttamisessa kentälle. Asumiseen liittyvä osio päivitettiin ja
sinne lisättiin tietoa sekä rakentamisen laatusuosituksista että asumiseen liittyvän yksilöllisen tuen laatukriteereistä. Yksilökeskeisestä työotteesta tehtiin
laaja kokonaisuus, jonka julkaiseminen siirtyi vuoden 2012 alkuun. Henkilökohtaisesta budjetoinnista

ja henkilökohtaisesta avusta julkaistiin tietoa ja myös
videomateriaalia. Nämä uudet aineistot on suunnattu
ensisijaisesti alan ammattilaisille, ja niiden tarkoituksena on tiedon avulla tukea alan henkilökuntaa, jonka
työnkuva on muuttumassa. Tavoitteena on vaikuttaa
siihen, että asiakkaiden omat toivomukset ja yksilölliset tarpeet kuuluisivat entistä paremmin palvelujen
suunnittelussa ja toteutuksessa. Samalla tieto uusista
ideologioista ja työmenetelmistä toimii omaisille vertailukohtana, johon voi peilata omia kokemuksia ja
edistää oman perheenjäsenen palvelujen kehittämistä
yksilökeskeisesti ja ihmisoikeuksia kunnioittaen.
Verneriin lisättiin tietoa myös toimintakyvyn kuvauksesta ja arvioinnista, kehitysvammaisuuden määritelmistä ja kehitysvammaisuuden diagnostiikasta.
Odottajat-osioon päivitettiin tietoa sikiödiagnostiikasta ja lasten saamiseen liittyvistä eettisistä kysymyksistä. Odottajat-osion sisällön päivittämisessä
käytettiin asiantuntija-apuna Väestöliiton Perinnöllisyysklinikan asiantuntijoita.
FASD-tietopankkia täydennettiin mm. neuropsykologisen kuntoutuksen näkökulmalla. Vertaistukea varten perustettiin suljettu keskusteluryhmä
FASD-lasten ja -nuorten perheille. Keskustelupalsta
muodostui nopeasti suosituksi. Lisäksi sivuille lisättiin norjalainen, suomeksi käännetty animaatiovideo
Äidiksi tulossa (Snart mamma), joka muistuttaa raittiudesta raskauden aikana.
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Vernerin neuvontapalstat olivat suosittuja kuten
ennenkin; aikaisempaa enemmän tuli perinnöllisyyteen liittyviä kysymyksiä ja lisäksi lainopillisia kysymyksiä. Yhteensä neuvontapalstoille tuli 242 kysymystä.
Omaisten vertaistukihenkilötoiminta jatkui entiseen tapaan. Tukihenkilöille järjestettiin yksi koulutusja työnohjausviikonloppu. Keskusteluviestejä palstoille
tuli 430. Myös ammattilaisten sähköistä konsultointia
jatkettiin yhteistyössä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa, ja siellä vastattiin 22 kysymykseen.
Vernerin yleiskielisen puolen ilme uudistettiin ja
navigaatiota päivitettiin.
Vernerin Facebook-sivulla tiedotettiin sekä yleiskielisen että selkokielisen puolen ajankohtaisista asioista. Vernerin sähköinen uutiskirje lähetettiin neljästi
vuodessa. Lisäksi Verneriä markkinoitiin Ketju-lehdessä sekä muissa järjestölehdissä.

Selkokielinen Verneri
Vernerin selkokielisellä puolella vuoden 2011 tärkein
tavoite oli kehittää aineiston esittämistapoja. Tarkoitus
oli lisätä mm. videoita tekstipainotteisille selkosivuille
pyrkien näin luomaan sivustosta kohderyhmälleen
helpommin lähestyttävä ja viihdyttävämpi. Uusia videoita tuotettiin neljä. Sivuille tehtiin kolmen videon sarja
tuetusta työstä sekä video ihmissuhteista. Videot ovat
nähtävissä myös YouTube-sivuston kautta. Videot tehtiin yhteistyössä Bovallius-ammattiopiston ja Lyhdyn
kulttuuripaja Valon kanssa.
Papunetin kanssa yhteistyössä tuotettiin Minun
haaveeni -sovellusta, jonka avulla voi tehdä omista
haaveistaan kuvallisen haavetaulun. Haaveilu tukee
omien toiveiden ja suunnitelmien konkretisoimisessa ja sitä voi käyttää osana yksilöllistä elämänsuunnittelua. Minun haaveeni -sovellus saatiin
lähes valmiiksi, mutta julkaisu siirtyi vuoden 2012
alkupuolelle. Myös Kehitysvammaisten Tukiliiton
selkokielisen Leija-lehden kanssa tehtiin tiivistä
yhteistyötä.
Selkokielisessä Vernerissä julkaistiin myös uutta
tietoa ammatillisesta erityisopetuksesta sekä ystävyydestä. Ennen vuodenvaihdetta julkaistiin osio presidentinvaaleista. Siinä ehdokkaat vastasivat Me itse
ry:n kanssa yhteistyössä laadittuihin kysymyksiin.
Kevyempää aineistoa, johon käyttäjiltä saatiin myös omaa panosta, tuotettiin lemmikkieläimistä. Lisäksi lukijat lähettivät Verneriin runoja,
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ihmissuhdetarinoita ja matkatarinoita. Lukijoiden
oma aktiivisuus kirjoittajina lisääntyi. Kirjoitusten ja
piirustusten lisäksi julkaistiin Kiipulan erityisammattioppilaitoksen opiskelijoiden tuottama puolituntinen fiktiivinen videoelokuva. Selkokielisen sivuston
blogisti ”Olli” jatkoi bloginsa ylläpitämistä.

Toiminnan arviointi
ja seuranta
Verneri-verkkopalvelua seurataan itsearviointina sekä
mm. kävijämäärien kehityksen, kävijäpalautteen ja
-kyselyiden avulla. Yleiskielisestä Verneristä tehtiin
käytettävyystutkimus, joka toi esiin hyviä kehittämis
ideoita mm. otsikointiin, linkityksiin ja osioiden etusivuihin. Myös vuoden lopussa webropol-kyselynä
tehty kävijäkysely antoi positiivista palautetta. Kyselyn mukaan Vernerin uutta ulkoasua pidettiin asiallisena, selkeänä ja miellyttävänä. Sivustoa piti erittäin
hyödyllisenä 90,3 prosenttia vastanneista. Sisältöä
pidettiin mielenkiintoisena, ajankohtaisena ja tietoa helposti löydettävänä. Kaikki vastaajat olivat sitä
mieltä, että sivuilla oleva tieto on kirjoitettu selkeästi. Sivuston tarjoamaa vertaistukea oli käyttänyt
17,4 prosenttia vastanneista. Sivujen palautelomakkeen kautta puolestaan saatiin vuoden mittaan 117 eri
palauteviestiä.
Kävijätilastojen mukaan suosituimpia osioita olivat Kehitysvammaisuus- ja Odottajille-osio. Kuukausittainen kävijämäärä yleiskielisillä sivuilla oli
keskimäärin reilut 21000 kävijää. Kävijämäärät nousivat edellisvuoteen verrattuna.
Selkokielisellä puolella Verkko-Kerttu-neuvontapalvelussa vastattiin noin 200 kysymykseen. Kirjeenvaihtoilmoituksia julkaistiin noin 50 kappaletta.
Kävijätilastojen mukaan näiden lisäksi suosituimpia
sivuja olivat osiot ihmissuhteista ja vammaisuudesta
sekä ajankohtaisuutiset. Keskimäärin kuukausittaisia
kävijöitä oli hieman vajaat 2600.
Vuoden lopussa tehdyn Webropol-kyselyn mukaan
selkosivujen tekstejä pidettiin ymmärrettävyydeltään
pääosin sopivan vaikeina (60 %). Liian vaikeina sivuja
piti neljä prosenttia. Sivujen käyttäminen oli helppoa
92 prosentille vastanneista ja hyvin vaikeaa kahdeksalle prosentille. Yhteistyössä Papunetin kanssa toteutettu helppokäyttöinen Kaveripiiri-yhteisöpalvelu oli
tuttu peräti 80 prosentille vastanneista (Kaveripiiristä
enemmän sivulla 31).

Papunet –
saavutettavia verkkopalveluita
Papunet-verkkopalveluyksikön tehtävänä on
edistää puhevammaisten sekä muiden oppimisessa,
ymmärtämisessä ja kommunikoinnissa tukea tarvitsevien ihmisten osallistumista ja yhdenvertaisuutta
sekä saavutettavien selkokielisten verkkopalveluiden
tuottamista yhteiskunnassa. Yksikkö tuottaa Papunet-sivustoa ja vastaa kehitysvamma-alan Verneriverkkopalvelun sekä Selkokeskuksen, Tikoteekin ja
Tikoteekki-verkoston internetsivujen teknisestä ylläpidosta ja kehittämisestä.
Papunet (www.papunet.net) on saavutettava
verkkosivusto eri keinoin kommunikoiville ja tietokonetta käyttäville ihmisille. Sivuston kautta tarjotaan
vammaisten henkilöiden läheisille, alan ammattilaisille ja opiskelijoille tietoa ja materiaalia kommunikointiin sekä tiedotetaan puhevammaisten ihmisten
oikeuksista ja mahdollisuuksista.
Papunet-sivuston kävijämäärä saavutti vuoden 2011 aikana ennätyksen, ja sivuilla vierailtiin yli
1,57 miljoonaa kertaa. Keskimäärin sivuilla vieraili yli
131000 kävijää kuussa. Kävijähuippu saavutettiin marraskuussa, jolloin avattiin suosituksi osoittautunut

virtuaalinen harjoitteluympäristö Papumarket, jonka
avulla voidaan harjoitella ostoksilla käymistä.

Tietoa-sivut suomeksi
ja ruotsiksi
Yleiskielisille Tietoa-sivuille avattiin osio Puhevammaisuus, joka palvelee puhevammaisten parissa
työskenteleviä ammattilaisia, omaisia, opiskelijoita
ja muita, jotka kohtaavat puhevammaisia ihmisiä.
Uutta tietoa koulunkäynnin apuvälineistä, verkkosivujen kuuntelusta sekä ilmaisista ja kaupallisista
kuvapankeista koottiin Apuvälineet-osioon. Lisäksi
sivuilla julkaistiin uusia materiaaleja, mm. toimintakykysanastot kuvilla sekä Vaikeavammaisten yhteiskunnallisen tasa-arvon ja osallisuuden kehittäminen
-hankkeessa tuotettuja VAVA II -opetusmateriaaleja
ja arviointimenetelmiä.
Papunetissa julkaistiin blogeja, joissa käsiteltiin
mm. kielen oppimista ja apuvälineiden avulla kommunikointia. Blogeissa pohdittiin myös sitä, millaista
on elää vaikeavammaisena yhteiskunnassa, sekä sitä,
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mikä merkitys toimivilla apuvälineillä on vammaisen
ihmisen elämässä.
Suomenkielisten Tietoa-sivujen suosituimpia osioita kävijätilastojen mukaan olivat kuvatyökalu, kuvapankki ja toimintaohjeet sekä kommunikointikeinoihin
ja ajankohtaisiin asioihin liittyvä tieto. Tietoa-sivuilla
vieraili keskimäärin 32000 kävijää kuukaudessa.
Toimintavuoden aikana yhteistyö FDUV:n kanssa
laajeni ja tämä auttoi uusien sisältöjen tuottamisessa
ruotsinkieliselle Information-sivuille. Sivujen laajin ja
merkittävin uudistus tehtiin Tulkkauspalvelu-osioon,
joka palvelee uudistuksen myötä erityisesti omaisia
ja ammattilaisia, jotka tarvitsevat tietoa puhevammaisten tulkkauspalvelun hakemisesta ja käytöstä.
Information-sivuille tuotettiin myös muokattava
kommunikointikansio lapsille ja valokuvin toteutettuja toimintaohjeita. Kuvasivujen materiaalia, mm.
tietoa palo- ja liikenneturvallisuudesta käännettiin
myös ruotsiksi. Ruotsinkielisillä Information-sivuilla
oli kuukausittain kävijöitä keskimäärin reilut 3700.

Kuvasivut
Papunetin Kuvasivujen uusia sisältöjä suunnattiin
erityisesti nuorille aikuisille, ja niissä käsiteltiin mm.
ammatinvalintaa, harrastuksia, kiinnostuksen kohteita
ja äänestämistä. Sivuille tuotettiin myös tulostettavia
ruokareseptejä ja materiaalia ammatinvalintaan.
Kuvasivujen Papu-sammakko vieraili vuoden
aikana eri puolilla Suomea kouluilla, työ- ja päivätoimintakeskuksissa sekä päiväkodeissa ja vei mukanaan
tietoa eri kommunikointikeinoista.
Kuvasivuilla vieraili kuukausittain keskimäärin
11600 kävijää ja sivujen suosituimmat osiot olivat erilaiset tietoaineistot kuten äänestäminen, ystävyys ja
ammatinvalinta.
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Keva-palvelukeskuksen Hetki unelmaa -projektin
valokuvanäyttelyn verkkogallerian. Galleriassa esitellään valokuvia, joissa kehitysvammaiset ihmiset on
kuvattu heidän omissa unelmarooleissaan mm. poliisina, prinsessana ja jalkapalloilijana.
Selkokielisten satujen ja tarinoiden kehittämiseen
ja tuottamiseen saatiin opetusministeriön asettaman
Selkokirjatyöryhmän avustusta. Tuen avulla julkaistiin
lapsille suunnattuja selkotarinoita ja useita selkokielisiä nuorten kirjoja, joissa käsiteltiin mm. ystävyyttä,
seurustelua, kiusaamista, yksinäisyyttä ja pelkoja. Myös
Papunetin ruotsinkielisillä Spel-sivuilla julkaistiin vuoden aikana selkosatuja ja selkokielinen joulukalenteri.
Yhteistyössä Kymenlaakson ammattikorkeakoulun ja
Bovallius-ammattiopiston kanssa sivuille tuotettiin selkokielisiä tarinoita mm. kiusaamisesta ja hautajaisista.
Suomenkieliset Pelisivut olivat koko Papunet-sivuston suosituimmat sivut, ja niillä vieraili kuukausittain
keskimäärin reilut 75100 kävijää. Ruotsinkielisillä Spelsivuilla oli kuukaudessa keskimäärin 8700 kävijää ja
englanninkielisillä Game-sivuilla yli 6700 kävijää.

Bliss-sivut
Kulunut toimintavuosi oli uudistettujen Bliss-sivujen
ensimmäinen käyttövuosi. Uusitut sivut on tarkoitettu
ammattilaisille ja omaisille, jotka tarvitsevat tietoa
blisskielestä tai materiaaleja blisskielen opetteluun.
Vuoden aikana Bliss-sivuille tuotettiin tulostettavaa materiaalia lasten oikeuksista ja blisskielen kielioppiharjoituksia. Blisskieltä käyttäville suunnatut
helppokäyttöiset pelit, harjoitukset ja tehtävät julkaistiin Pelisivuilla.
Papunet osallistui Folkhälsanin koordinoimaan
Bliss-portti-verkostoon. Verkosto jatkaa ISAAC:n bliss
työn kehittämistä Suomessa.

Pelisivut suomeksi,
ruotsiksi ja englanniksi

Selkokieliset sivut
suomeksi ja ruotsiksi

Papunetin Pelisivujen suosituin palvelu oli vuoden
lopussa julkaistu Papumarket-virtuaalikauppa, joka
kehitettiin yhteistyössä Bovallius-ammattiopiston
oppilaiden kanssa. Papumarketissa voi harjoitella
ostosten tekoa ja rahankäyttöä, ja se palvelee erityisesti itsenäistyviä puhe- ja kehitysvammaisia nuoria
sekä maahanmuuttajia.
Papunet toteutti Pelisivuille Kokkolan kaupungin

Yhteistyössä Selkokeskuksen ja Axxell-monikulttuurisuuskeskuksen kanssa käynnistettiin Selkosanomatverkkolehden kehittäminen. Uuden verkkolehden
kehittämistyö toteutettiin käyttäjiä laajasti osallistaen.
Hankkeen aikana luotiin malli käyttäjäpaneelien toiminnasta verkkopalvelun kehittämistyössä. Hanketta
rahoitti liikenne- ja viestintäministeriö. Opetusministeriö rahoitti Selkokeskuksen osuutta lehtiuudistuksen
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Papunetin kuvataidekilpailun satoa.
Carita Stenhammar: Majakkasaari

yhteydessä kehitettyjen S2-opetukseen (suomi vieraana kielenä) suunnattujen tehtävien osalta.
Toimintavuoden aikana jatkettiin ruotsinkielisten
LL-sivujen kehittämistyötä ja ne avattiin uudistettuina.
Suomenkielisten Selkosivujen sisällöstä vastasi
Selkokeskus ja ruotsinkielisten LL-Center.

Kaveripiiri ja muu
sosiaalinen media
Puhe- ja kehitysvammaisille nuorille ja aikuisille suunnattu helppokäyttöinen yhteisöpalvelu Kaveripiiri
avattiin. Palvelua kehitettiin yhteistyössä Verneri-verkkopalvelun kanssa. Palvelussa kirjoittamista tuetaan
kuvilla ja äänellä. Kaveripiirin kehittämisen myötä Papunetin Planeetta X:n helppokäyttöinen chat suljettiin.
Kaveripiiristä muodostui puhe- ja kehitysvammaisille nuorille uusien ystävien virtuaalinen kohtaamis- ja tutustumispaikka, ja siellä vieraili päivittäin
keskimäärin 117 kävijää. Vuoden lopussa rekisteröityneitä käyttäjiä oli noin 700. Kaveripiiri esiteltiin myös
kansainvälisille yhteistyökumppaneille mm. ICCHP:n
kongressissa Hollannissa.
Papunetin Facebook-sivuilla ja Twitterissä tiedotettiin Papunetin ja muista puhevamma-alan ajankohtaisista asioista. Vuoden lopussa Papunetin
Facebook-sivuilla oli yli 1800 jäsentä.

Koulutus, tiedotus ja
saavutettavuuden arvioinnit
Vuonna 2011 Papunet koulutti opetustoimen, järjestöjen ja julkisten palveluiden henkilöstöä

verkkopalveluiden saavutettavuudesta, verkkomateriaalin käytöstä ja selkokielisistä verkkopalveluista.
Yhdessä Tikoteekin kanssa Papunet järjesti Kommunikointikansio – väline toimivaan vuorovaikutukseen
-verkkokurssin alan ammattilaisille ja perheille. Kaikkiaan Papunetin järjestämiin koulutuksiin osallistui noin
170 henkilöä.
Papunet osallistui kansallisiin ja kansainvälisiin
puhetta tukevaa ja korvaavaa kommunikointia sekä
saavutettavia verkkopalveluita kehittäviin työryhmiin,
verkostoihin ja seminaareihin. Papunetia esiteltiin
kansainvälisessä AAC-päivässä, Apuvälinemessuilla
sekä muissa messutapahtumissa ja seminaareissa.
Papunetin työntekijät tutustuivat selkokielen toimijoihin Saksassa ja Norjassa sekä kommunikaatiokeskusten toimintaan Ruotsissa.
Papunetista tiedotettiin kuukausittain ilmestyvällä sähköpostitiedotteella sekä Jaatinen- ja Toinet-sähköpostilistoilla. Papunetin toiminnasta
julkaistiin artikkeleita ja mainoksia alan ammatti- ja
järjestölehdissä.
Vuoden aikana järjestettiin puhe- ja kehitysvammaisille ihmisille suunnattu kuvataidekilpailu, johon
lähetettiin 273 eri tekniikoin toteutettua maalausta ja
piirustusta. Kilpailutöitä esiteltiin Papunetin sivuilla
ja kiertävässä näyttelyssä eri puolilla Suomea, muun
muassa Oulussa ja Helsingissä.
Papunet arvioi eri toimijoiden verkkosivujen saavutettavuutta selkokielen käyttäjien näkökulmasta.
Arvioinnin kohteena olivat muun muassa pääkaupunkiseudun kuntien Seutuportaalin, Liikenneturvan ja Kulttuuria kaikille -palvelun selkokieliset
sivustot. Papunetissa jatkettiin selkokielisten verkkopalveluiden suunnitteluohjeiden kehittämistä ja
asiasta tiedottamista mm. osallistumalla liikenneja viestintäministeriön Esteettömän viestinnän
verkostotyöryhmään.

Toiminnan arviointi ja seuranta
Verkkopalvelun toimintaa arvioidaan säännöllisesti
itsearviointina. Toiminnan suunnittelun ja arvioinnin
työvälineenä käytettiin Terveyden edistämisen keskuksessa kehitettyä Suunta-työkalua. Myös Papunetin johtoryhmä vastasi itsearviointikyselyyn syksyllä
2011. Papunetin sivuilla vierailevien kävijöiden mielipiteitä kerättiin avoimella palautteella, kävijäkyselyillä
ja käyttäjähaastatteluin.
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Kari Levola haastoi selkokirjakummiksi Anna-Leena Härkösen. Vasemmalla Jaana Levola,
joka on mukauttanut Levolan kirjoja selkokielelle. Kuva: Patrik Lindström

Selkokeskus
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 26 kertaa. LL-Bladetin julkaisijana toimi Kehitysvammaliiton ohella Förbundet De
Utvecklingsstördas Väl rf. Lehdissä käsiteltiin kotimaan ja ulkomaiden uutistapahtumien lisäksi urheilua, viihdettä, kulttuuria sekä erilaisia arkipäivän
elämään liittyviä aiheita. Painettujen lehtien levikki oli
yhteensä noin 3800 vuosikertaa (Selkouutiset n. 2800,
LL-Bladet 1000). Lisäksi vuoden aikana osallistuttiin Hanasaaren kulttuurikeskuksen koordinoimaan
Svenska nu -kampanjaan, jonka kautta LL-Bladetia
leviksi suomenkielisiin kouluihin 15 kappaleen nippuina keväällä ja syksyllä 3100 kpl. Lehdet ilmestyivät
internetissä myös ilmaisena näköislehtenä. Selkouutisten näköislehden käyttäjiksi rekisteröityi vuoden
aikana 639 uutta kävijää, LL-Bladetin 167. Palautetta
lehdestä koottiin sähköpostin kautta toimivan lukijaraadin ja lehdessä olleen lukijakyselyn avulla. Lehtien
yhteinen toimitusneuvosto kokoontui kolme kertaa.
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Vuoden aikana viimeisteltiin vuoden 2012 alussa
tapahtuvaa lehtiuudistusta. Lehtiuudistuksessa Selkouutisten nimi muuttuu Selkosanomiksi, ja lehden
graafinen ilme muuttuu. Vuoden aikana kehitettiin
ja testattiin yhteistyössä Papunet-verkkopalvelun
kanssa uudenlaista verkkolehteä, jossa julkaistaan yli
puolet lehden sisällöstä. Lisäksi kehitettiin ja testattiin yhteistyössä Axxell-monikulttuurisuuskeskuksen
kanssa tehtäviä, jotka tulevat jokaisen verkkolehden
yhteyteen. Tehtävät tukevat erityisesti suomen kielen
oppimista, mutta sopivat myös muille kiinnostuneille.

Internetsivut
Papunet-verkkopalvelun selkosivuille toimitettiin
tietoa eri aiheista, selkokirjoista ja -esitteistä sekä
ajankohtaista uutistietoa. Selkosivuilla kävijöitä oli
noin 8000 kuukaudessa ja Selkokeskuksen yleiskielisillä sivuilla noin 2500 kuukaudessa. Selkokeskuksen sivuille uusittiin selkokielen teoriaan liittyvää
tietoutta. Selkokeskus ylläpiti myös ohjaussivua
www.selko.fi, jolla on esitelty kaikki suomenkieliset
selkosivustot. Yhteistyössä Papunetin kanssa jatkettiin internetin selkosivustojen arviointia ja ohjausta.
Selkokeskuksen sähköinen tiedote ilmestyi kuusi kertaa, ja se levisi noin 500 lukijalle. Selkokeskus avasi
vuoden aikana myös Facebook-sivun, ja sen käyttäjiksi
oli vuoden lopussa kirjautunut 203 henkilöä.

Opetus- ja kulttuuriministeriön valtiosihteeri Jarmo Lindén (vasemmalla)
luovutti selkokirjallisuuden Seesam-palkinnon Pertti Rajalalle Helsingin
Kirjamessuilla 28. lokakuuta. Kuva: Patrik Lindström

Mukautukset, selkokirjat

Koulutus ja yhteistyö

Vuoden 2011 aikana Selkokeskukselta tilattiin 20 selkomukautusta. Asiakkaina olivat mm. eduskunta, Espoon
kaupunki, Oulun kaupunki ja Turun opetustoimi sekä
oikeusministeriö, jonka kanssa yhteistyössä julkaistiin
selkoesitteet sekä eduskunta- että presidentinvaaleista.
Samalla aloitettiin valmistelut, joiden tuloksena syksyn
2012 kunnallisvaaleja varten valmistuu äänestämisestä
selkovideo. Myös Kelalle tehtiin selkomukautuksia sekä
osallistuttiin hankkeeseen, jossa uudistetaan Kelan
lomakkeita entistä helpommin täytettäviksi.
Selkokeskus jatkoi valtion selkokirjatuen jakamista.
Tuen jakaa erillinen selkokirjatyöryhmä, johon mm. kirjailijajärjestöt nimeävät edustajansa. Määrärahalla on
tuettu yhteensä 35 selkokielistä julkaisua, joista 29 oli
suomenkielisiä ja kuusi ruotsinkielisiä. Tukea on myönnetty selkojulkaisujen kirjoittajille, kääntäjille, mukauttajille, kuvittajille ja kustantajille. Kuluneen vuoden
aikana myönnettiin myös selkotunnuksia selkokirjoille
ja annettiin lausuntoja käsikirjoituksista ja kuvituksista.
Kaikkiaan vuonna 2011 ilmestyi 19 selkologon saanutta
selkojulkaisua, joista 12 oli suomenkielisiä ja seitsemän ruotsinkielisiä. Ilmestyneistä julkaisuista 12 ilmestyi verkkokirjana internetissä. Kirjoista julkaistiin uusi
esite, ja vuoden aikana jatkettiin kirjojen keskitettyä
välitystoimintaa. Välitystoiminnan kautta myytiin vuoden aikana 1309 selkokirjaa. Helsingin kirjamessuilla
selkokirjoilla oli oma osasto ja vuoro esiintymislavalla.
Siinä kirjailija Kari Levola haastoi kirjailija Anna-Leena
Härkösen selkokirjakummiksi, ja Pertti Rajalalle myönnettiin selkokirjallisuuden 10. Seesam-palkinto.

Selkokeskuksen edustajat ja 14 nimettyä asiantuntijaa toimivat vuoden aikana kouluttajina ja luennoitsijoina eri puolilla Suomea.
Yhteensä Selkokeskuksen koulutusaineistoilla
koulutettiin yli 53 tilaisuudessa. Selkokirjoituskurssi järjestettiin yhteistyössä Oriveden opiston
kanssa. Kaikkiaan koulutuksiin osallistui noin 1300
henkilöä.
Uusi päänavaus oli Työväen Sivistysliiton
kanssa aloitettu opintokerhon ohjaajien koulutus. Koulutusaineistossa kehitettiin erityisesti osiota, joka liittyy selkokielen käyttöön puheessa ja
vuorovaikutuksessa.
Selkokeskus edisti selkokieleen liittyvää yhteistyötä niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin.
Selkokeskuksen tukena toimi Selkokeskuksen
neuvottelukunta, johon toimintavuonna nimesi
edustajansa 19 sosiaali- ja terveysalan järjestöä,
yhdeksän oppilaitosta ja 12 muuta tahoa. Neuvottelukunta kokoontui vuoden aikana neljä kertaa,
ja osa sen jäsenistä osallistui Saksaan suuntautuneeseen opintomatkaan. Neuvottelukunta tuki
voimakkaasti Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen hanketta, jonka tavoitteena on saada virkakieleen lisää selkeyttä. Lisäksi neuvottelukunta
ja Yleisradio järjestivät 14.12. seminaarin, jossa
pohdittiin selkokielisen tiedonvälityksen tulevaisuutta. Selkokeskuksen edustajat osallistuivat
edelleen myös kansainvälisen ETR-verkoston (easyto-read) toimintaan.

Kehitysvammaliitto | vuosikertomus 2011
Selkokeskus

33

Kotimainen yhteistoiminta
Kehitysvammaliitto toimi vuoden aikana yhteistyössä niin jäsentensä kuin alan muiden järjestöjen,
Kehitysvammaisten Tukiliiton, Me Itse ry:n, Kehitysvammaisten Palvelusäätiön ja Förbundet De Utvecklingsstördas Väl -järjestön kanssa. Yhteistyötä tehtiin
myös muiden vammaisjärjestöjen, viranomaisten
sekä sosiaali- ja terveysjärjestöjen ja yliopistojen
kanssa. Henkilöstön luottamustoimet on lueteltu liitteessä 6.
Liitto kuului jäsenenä 29 yhteisöön (liite 2).
Liitto antoi kertomusvuoden aikana seuraavat
lausunnot:
• kuntaohjeistuksesta koskien kotikuntalain ja sosiaalihuoltolain muutoksia sosiaali- ja terveysministeriölle 18.1.2011
• etätulkkaukseen soveltuvien työasemalaitteiden ja oheispalveluiden hankinnasta Kelalle 28.3.2011.
• oikeusministeriön mietinnöstä ”Edunvalvonnan ostopalvelut oikeusaputoimistoissa” 8.4.2011
• Viestintäviraston selvityksestä eri käyttäjäryhmien erityistarpeista yleispalveluissa 31.5.2011
• asetusluonnoksesta koskien lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälinepalveluita sosiaali- ja terveysministeriölle 29.8.2011
• asetuksesta kuulo-, puhe- ja näkövammaisille tarjottavien yleisten puhelinpalvelujen
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•
•

•
•

vähimmäisvaatimuksista liikenne- ja
viestintäministeriölle 8.11.2011
kansainvälisen apuvälineluokituksen
4. tasosta (ISO 22: 26,33, 39) THL:lle 2.12.2011
terveydenhuollon ammatinharjoittamisen
asianmukaisuudesta ja potilasturvallisuudesta sosiaali- ja terveysministeriölle 9.12.2011
Kelan etätulkkaukseen soveltuvien työasemalaitteiden ja oheispalveluiden hankinnoista
kansainvälisen apuvälineluokituksen
4. tasosta, erityisesti luokista
22 33 Tietokoneet ja päätelaitteet
22 26 Tietokoneiden tiedonsyöttölaitteet
22 39Tietokoneen tulostuslaitteet

Kunniamerkit, ansiomerkit
ja standaarit
Toimintavuoden aikana liitto myönsi
• kultaisen ansiomerkin 22:lle kehitysvammahuollossa 30 vuotta palvelleelle henkilölle
• hopeisen ansiomerkin 5:lle kehitysvammahuollossa 20 vuotta palvelleelle henkilölle.

Stipendit

Liitto myönsi kolmelle vastavalmistuneelle sosiaalitai terveydenhuoltoalan opiskelijalle 50 euron stipendin ja Ketjun/Selkouutisten vuosikerran.

Kehitysvammaliiton toimitilat helsingin malmilla. Kuva: Panu Koski

Kehitysvammaliiton hallinto
Kulunut vuosi oli 59. toimintavuosi. Liitolla oli
85 (2010: 87) jäsentä (liite 1) ja 140 kannatusjäsentä. Liiton puheenjohtajana toimi 13.9.2011 saakka
johtaja Päivi Hiltunen Lahdesta ja tämän jälkeen
toimitusjohtaja Pekka Kettunen Lehmosta. Liittovaltuuston puheenjohtajana jatkoi kunnallisneuvos
Sakari Nuutinen.

Liittokokous
Joka neljäs vuosi pidettävä liittokokous järjestettiin
Helsingissä 13.9.2011. Kokouksessa hyväksyttiin liiton
toimintapoliittinen ohjelma seuraavalle kaudelle sekä
valittiin uudet luottamushenkilöt.

Liittovaltuusto
Toimintavuoden aikana liittovaltuusto kokoontui kaksi
kertaa.
Liittovaltuuston kevätkokous pidettiin 24.5.2011
Helsingissä. Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset
asiat, kuten vuoden 2010 toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus. Liittovaltuuston varsinainen syyskokous pidettiin 22.11.2011 Helsingissä.
Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat. Liittovaltuuston jäsenet on lueteltu liitteessä 3.

Liittohallitus

Liittohallitus kokoontui toimintavuoden aikana viisi
kertaa. Puheenjohtajana toimi johtaja Päivi Hiltunen
13.9. saakka ja siitä lähtien toimitusjohtaja Pekka Kettunen. Liittohallituksen kokouksissa esittelijänä oli toiminnanjohtaja Veli-Pekka Sinervuo ja sihteerinä johdon
assistentti Sisko Rauhala. Liittohallituksen jäsenet on
lueteltu liitteessä 4.

Tilintarkastajat
Vuoden 2011 tilien ja hallinnon tarkastusyhteisönä toimi
Tuokko Tilintarkastus Oy ja varalla Nexia Tilintarkastus Oy.

Liiton toimisto
Liitolla on omat toimitilat Helsingissä, Malmilla osoitteessa Viljatie 4, 00700 Helsinki.

Tytäryhtiö
Liiton täysin omistaman FAIDD Solutions Oy:n vuoden
2011 liikevaihto oli 97 t€ (toimintasuunnitelman mukainen tavoite 150 t€) ja tappio 7 t€ (tulostavoite +5 t€).
Liiton antama 25 t€:n pääomalaina vakautti yhtiön
rahoitusasemaa ja piti oman pääoman positiivisena.
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Maailma Kylässä -tapahtuma Kaisaniemessä 28.5.2011. Kuva: Leila Oksa

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

uusien tukijoiden kartoittamisessa. Projekti on osa
Vammaiskumppanuusohjelmaa.
Kehitysvammaliiton edustajat tekivät seuranta- ja
arviointimatkan Sambiaan lokakuussa, jolloin käytiin
projektin vuosineuvottelut.

Kehitysyhteistyö

Mosambik

Sambia

Vuonna 2011 jatkui ulkoasiainministeriön hanketuella projekti, jonka tavoitteena on parantaa erityisesti kehitysvammaisten tyttöjen ja naisten
asemaa Sambiassa. Projektin paikallisena yhteistyökumppanina toimi ZAEPD (Zambia Association
on Employment for Persons with Disabilities). Kertomusvuoden aikana jatkettiin vertaistukitoimintaa ja järjestettiin koulutuksia. Projektin tavoitteena
oli myös lisätä kumppanin osaamista sekä auttaa
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Mosambikissa jatkui kehitysvammaisten ammattikoulutus- ja työllistämishanke Maputon,
Beiran, Pemban ja Nampulan alueilla. Paikallisena yhteistyökumppanina toimi kehitysvammaisten ihmisten vanhempainjärjestö ACRIDEME.
Kertomusvuoden aikana keskityttiin edelleen järjestön osaamisen ja omavaraisuuden lisäämiseen sekä
aloitettiin uusia ammattikoulutusjaksoja. Projekti
kuuluu Vammaiskumppanuusohjelmaan.
Kehitysvammaliiton edustaja teki seuranta- ja
arviointimatkan Mosambikiin marraskuussa, jolloin
käytiin projektin vuosineuvottelut.

Kumppanuudet EU-hankkeissa
European Thematic Network on Assistive
Information and Communication
Technologies (ETNA)

ETNA-hanke on
vuonna 2011 alkanut kolmivuotinen
EU-projekti, johon
osallistuu 23 edustajaa 12:sta eri EUmaasta. Suomesta
mukana ovat Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ja
Kehitysvammaliitto.
Hankkeen tavoitteena on toteuttaa portaali, joka
tarjoaa tietoa Euroopassa myynnissä olevista tietoteknisistä apuvälineistä, apuvälinealan organisaatioista ja alan palveluista. Portaaliin kerätään tietoa
olemassa olevista freeware-ohjelmavarastoista, avoimen lähdekoodin tuotteista sekä työkaluista. Portaalin tulevia käyttäjiä ovat apuvälineratkaisuja tekevät
ammattilaiset sekä yleiskäyttöisten laitteiden ja ohjelmien kehittäjät, jotka haluavat tehdä tuotteistaan
esteettömiä. Portaali tulee olemaan myös tärkeä
kanava osaamisen, ideoiden ja materiaalien jakamisessa. Toimintavuoden aikana kartoitettiin portaaliin
mahdollisia sisältöjä, laadittiin ETNA-esite yhteistyössä THL:n kanssa ja osallistuttiin yhteen seminaariin ja kahteen webinaariin.

Improving Person Centred
Technology in Europe (ImPaCT)

Ke h i t y s va m m a liitto oli mukana
kumppanina Leonardo da Vinci -verkostohankkeessa
Improving Person
Centred Technolog y in Europe
(ImPaCT). Projektin koordinaattorina toimi eurooppalainen palveluntuottajien järjestö
EASPD (European Association of Service Providers for
Persons with Disabilities). ImPaCT-projektin tavoitteena oli lisätä tietoisuutta käyttäjälähtöisen tietotekniikan eduista, toisin sanottuna teknologian, joka

on erityisesti suunniteltu vammaisten ihmisten ja
heidän läheistensä yksilöllisistä tarpeista lähtien ja
joka parantaa heidän elämänlaatuaan ja mahdollisuuksiaan työllistyä. ImPaCT päättyi vuoden lopussa.
Projektin julkaisut on käännetty suomeksi, ja ne ovat
ladattavissa Kehitysvammaliiton verkkosivuilta.

Pathways to Inclusion (P2i)

Ko l m i v u o t i s e e n
Comenius-rahoitteiseen projektiin
Pathways to Inclusion osallistuu 11
organisaatiota
kymmenestä EUjäsenvaltiosta. Kehitysvammaliitto on
projektin suomalainen kumppani. Projektissa kehitetään
inklusiiviseen opetukseen keskittyvä
eurooppalainen verkosto ja tietopankki. Projektia koordinoi EASPD.
P2i:n konkreettisena tavoitteena on antaa tietoa
ja käytännön ohjeita inklusiivisesta opetuksesta koulujen johdolle, opettajille, opettajien ammattiliitoille,
päättäjille, palveluntuottajille sekä vammaisille ihmisille ja heidän perheilleen. Vuonna 2011 projektissa
tehtiin mm. paikallisia selvityksiä inklusiivisista malleista ja hyvistä käytännöistä. Hanke päättyy syyskuussa 2012.

Web 2.0 for People with Intellectual
Disabilities (W2ID)

Ke h i t y s va m m a liitto on ollut
kumppanina vuoden 2011 alussa
alkaneessa EUhankkeessa W2ID.
Tämän kaksivuotisen hankkeen tarkoituksena on
edistää Web 2.0 -teknologian avulla kehitysvammaisten ihmisten osallisuutta ja liittymistä tietoyhteiskuntaan. Projektia koordinoi University of East
Londonin yhteydessä toimiva The Rix Center. Muut
osallistujatahot ovat Belgiasta, Latviasta, Itävallasta
ja Portugalista.
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Tuloslaskelma
Varsinainen toiminta
Tuotot
RAY, Kohd. toim.avustukset
RAY, C-projektiavustukset
Muut avustukset
Muut tuotot
Tuotot yhteensä
Kulut
Henkilöstökulut
Poistot
Muut kulut
Kulut yhteensä
Kulujäämä
Varainhankinta
Tuotot
Kulut
Tuottojäämä
Sijoitus- ja rahoitustoiminta
Tuotot
Kulut
Kulujäämä
Yleisavustukset
RAY/toiminta-avustus
Yleisavustukset yhteensä
Tilikauden yli-/alijäämä
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1.1.–31.12.2011

1.1.–31.12.2010

1 852 097,00
940 176,00
508 634,04
1 096 697,03
4 397 604,07

2 082 847,00
827 842,00
406 424,46
1 101 624,05
4 418 737,51

-3 297 039,79
-32 776,02
-1 975 894,73
-5 305 710,54
-908 106,47

-3 355 125,06
-25 311,33
-1 912 680,07
-5 293 116,46
-874 378,95

40 082,32
-5 122,95
34 959,37

23 437,20
0,00
23 437,20

2 778,71
-12 360,65
-9 581,94

951,70
-8 472,67
-7 520,97

877 000,00
877 000,00
-5 729,04

860 000,00
860 000,00
1 537,28

Tase
31.12.2011

31.12.2010

109 601,77
84 840,42
194 442,19

72 021,35
66 618,89
138 640,24

100 541,96

89 161,61

1 177 176,87
25 000,00
1 202 176,87

1 177 176,87
0,00
1 177 176,87

248 047,39

255 343,41

34 534,31
20 000,00
206 132,06
17 264,28
277 930,65
16 039,58
2 039 178,64

111 559,96
30 000,00
103 451,32
11 194,85
256 206,13
6 379,86
1 922 908,12

Toimintapääoma
Tilikauden yli-/alijäämä

1 194 991,20
-5 729,04
1 189 262,16

1 193 453,92
1 537,28
1 194 991,20

Lainat rahoituslaitoksilta

150 000,00

175 000,00

Luotollinen shekkitili
Ostovelat
Siirtovelat
Muut lyhytaikaiset velat
Lyhytaikainen vieras pääoma
VASTATTAVAA

245 543,04
48 625,56
335 772,99
69 974,89
699 916,48
2 039 178,64

25 765,25
119 745,83
336 186,66
71 219,18
552 916,92
1 922 908,12

VASTAAVAA
Pysyvät vastaavat
Aineettomat hyödykkeet
Atk-ohjelmat
Muut pitkävaikutteiset menot
Aineelliset hyödykkeet
Koneet ja kalusto
Sijoitukset
Osakkeet ja osuudet
Pitkäaikainen lainasaatava
Vaihtuvat vastaavat
Vaihto- ja rahoitusomaisuus
Vaihto-omaisuus
Saamiset
Myyntisaamiset
Lainasaamiset
Siirtosaamiset
Muut saamiset
Rahat- ja pankkisaamiset
VASTAAVAA
VASTATTAVAA
Oma pääoma

Oma pääoma
Vieras pääoma
Pitkäaikainen
Lyhytaikainen
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Rahoituslaskelma
RAHOITUSLASKELMA

31.12.2011

31.12.2010

-5 729,04
32 776,02
0,00
27 046,98

1 537,28
25 311,33
0,00
26 848,61

7 296,02

38 672,58

-49 758,40

0,00

-27 648,24

0,00

-77 406,64

0,00

-22 551,68
0,00
-25 000,00
-47 551,68

0,00
0,00
-20 000,00
-20 000,00

146 999,56

-18 226,01

-25 000,00

-25 000,00

31 384,24

2 295,18

293 970,23
262 585,99

262 585,99
260 290,81

31 384,24

2 295,18

TULORAHOITUS
Tilikauden tulos
Poistot
Varausten muutos
Rahoitustulos
VAIHTO-OMAISUUS
Varaston muutos
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET
Atk-ohjelmat, lisäys
Muut pitkävaikutteiset menot,
lisäys

AINEELLISET HYÖDYKKEET
Koneet ja kalusto, lisäys
Moottoriajoneuvot, lisäys
Sijoitukset, lisäys

VIERAS PÄÄOMA
Lyhytaikaisen vieraan pääoman
lisäys/vähennys
Pitkäaikaisen vieraan pääoman
lisäys/vähennys
RAHOJEN JA SAAMISTEN MUUTOS
Tarkistus
Rahat ja saamiset vuoden lopussa
Rahat ja saamiset vuoden alussa
Rahojen ja saamisten muutos
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Toiminnan tuotot 2011
Varsinainen toiminta
RAY Kohdennetut avustukset

1 852 097,00

34,8 %

RAY Projektiavustukset

940 176,00

17,7 %

Muut avustukset

508 634,04

9,6 %

Myyntituotot

346 082,97

6,5 %

Koulutus- ja kurssituotot

439 310,72

8,3 %

Vuosikertamaksut (lehdet)

109 773,55

2,1 %

Muut tuotot

201 529,79

3,8 %

42 861,03

0,8 %

Varainhankinta, Sijoitus- ja rahoitustoiminta
Yleisavustus

877 000,00

16,5 %
0

Toiminnan tuotot yhteensä

500000

1000000

1500000

2000000

5 317 465,10

Toiminnan kulut 2011
Varsinainen toiminta
Julkaisu- ja tiedotustoiminta

194 769,42

3,7 %

Verneri-verkkopalvelu

149 499,31

2,8 %

Tutkimus- ja kehittämiskeskus

634 711,07

11,9 %

FASD-lasten ja -nuorten tuen ja palv. kehittäminen

167 252,41

3,1 %

Ratkaisuja yksilölliseen asumiseen – RATTI

185 439,80

3,5 %

Henkilökoht. budjetointi (Tiedän mitä tahdon 2010–13)

255 929,05

4,8 %

Onnistuneita valintoja (2011-2015)

175 220,09

3,3 %

Projektit ja kehittämistoiminta

222 464,95

4,2 %

Oppimateriaalikeskus

860 724,84

16,2 %

Selkokeskus

469 203,58

8,8 %

Tikoteekki

697 743,04

13,1 %

202 437,81

3,8 %

380 862,24

7,2 %

198 484,11

3,7 %

510 968,82

9,6 %

17 483,60

0,3 %

OIVA-vuorov.mallin levittäminen ja juurruttaminen
Papunet
Lähialue- ja kehitysyhteistyö
Järjestötoiminta
Varainhankinta, Sijoitus- ja rahoitustoiminta

0

Toiminnan kulut yhteensä

200000

400000

600000

800000 1000000

5 323 194,14
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Liitteet
Liite 1

Kehitysvammaliiton jäsenet 2011
• Akaan kaupunki
• Apua Arkeen ry.
• Aula-työkotien Kannatusyhdistys ry.
• Autismi- ja Aspergerliitto ry
• Carea – Kymenlaakson sairaanhoitoja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä
• Eino Raunion Säätiö
• Erityiskansanopiston
kannatusyhdistys ry
• Eskoon sosiaalipalvelujen
kuntayhtymä
• Espoon kaupunki,
Niittykummun koulu
• Espoon kaupunki, Tähtitarhan koulu
• Espoon seurakuntayhtymä
• Eteva kuntayhtymä
• 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
• Hoitopedagogisen Rudolf Steiner
-koulun kannatusyhdistys ry
• Hoivakoti Koskela Oy
• Honkalampi-säätiö
• I.T.U.-säätiö
• Julkisten ja hyvinvointialojen liitto
• Jyväskylän kaupunki
• Kaarisilta ry.
• Kainuun maakunta -kuntayhtymä
• Kehitysvammaisten Palvelusäätiö
• Kehitysvammaisten
taiteilijoiden tuki ry
• Kemin kaupunki
• Keravan kaupunki
• Keski-Suomen vammaispalvelusäätiö
• Kirkkopalvelut ry.
• Kirsikoti ry
• Kiuru – Keski-Pohjanmaan
erikoissairaanhoito- ja
peruspalvelukuntayhtymä
• Kokkolan kaupunki
• Kolpeneen palvelukeskuksen
kuntayhtymä
• Kouvolan kaupunki
• Kuopion kaupunki
• Kuurojen Palvelusäätiö
• Kårkulla samkommun
• Lieksan kaupunki
• Mahdollisuus lapselle ry
• Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry.
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Mikkelin kaupunki
Naantalin Aurinkosäätiö
Naantalin kaupunki
Nokian kaupunki
Nuorten Ystävät -palvelut Oy
Oulun kaupunki
Palvelukoti Hilmari Oy
Palveluyhdistys Kaseva ry
Perhehoitoliitto ry
Pirkanmaan sairaanhoitopiirin
kuntayhtymä
Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja
sosiaalipalvelujen kuntayhtymä
Pohjois-Pohjanmaan
sairaanhoitopiirin kuntayhtymä,
kehitysvammahuollon tulosyksikkö
Puustellin Tuki ry
Rauman kaupunki
Ravimäkiyhdistys ry
Rinnekoti-Säätiö
Ristola-Säätiö
Rovaniemen kaupunki
Ryhmäkoti Lumikki Oy
Rääkkylän Suojakotiyhdistys
Salon kaupunki
Satakielen laulu ry.
Satakunnan sairaanhoitopiirin
kuntayhtymä
Savon Vammaisasuntosäätiö
Sulkavan kunta
Suomen INCL-yhdistys ry.
Suomen kehitysvammalääkärit
Sylvia-koti yhdistys ry.
Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymä
Tampereen Kaupunkilähetys ry.
Toivo ja Rauha ry.
Tuettu työllistyminen ry
Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä
Turun kaupunki
Turun seudun vammaisten
asuntotukiyhdistys ry
Vaalijalan kuntayhtymä
Vaasan kaupunki
Vanhusten palvelutaloyhdistys ry
Vantaan kaupunki
Varsinais-Suomen
erityishuoltopiirin kuntayhtymä
Villa Sara Oy
Vuoksenlaakson Ensi- ja turvakoti ry
Yrjö ja Hanna -säätiö

Liite 2

Kehitysvammaliiton jäsenyydet 2011
• Aikakauslehtien Liitto ry
• Asumispalvelusäätiö ASPA
• Elinkeinoelämän keskusliitto
• European Association of
Service Providers for Persons
with Disabilities (EASPD)
• FDPI – Finland Disabled
Peoples’ International
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• 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
• Lastensuojelun keskusliitto
• 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 Kustannusyhdistys ry
• Suomen Vammaisurheilu
ja -liikunta Vau ry
• Terveyden edistämisen keskus
• Tukiyhteisösäätiö
• Vajaakuntoisten Työllistämisen
Edistämissäätiö
• Vammaisfoorumi
• Vammaisjärjestöjen
kehitysyhteistyöyhdistys FIDIDA ry
• Vammaistutkimuksen tukisäätiö
• Vammaishistorian seura

Liite 3

Liittovaltuusto 2007–2011
• Puheenjohtaja: kunnallisneuvos
Sakari Nuutinen (kuntayhtymän
johtaja Erkki Paara)
• Varapuheenjohtaja: hallintopäällikkö
Raimo Huusari (toiminnanjohtaja
Jari Porraslampi)
Jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet:
• toiminnanjohtaja Jukka Pirttinen
(asiamies Markku Väätäinen)
• kehitysvammalääkäri MarjaLeena Hassinen (johtava
ylilääkäri Markus Kaski)
• toimitusjohtaja Matti
Kuvaja (Antti Ristilä)
• toiminnanjohtaja Markku Virkamäki
(laatupäällikkö Päivi Kari)
• toimitusjohtaja 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 [kuoli v. 2010])
• 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)
Liittovaltuusto 13.9.2011–2015
• Puheenjohtaja: kunnallisneuvos Sakari
Nuutinen (kirkkoherra Teppo Ritari)
• Varapuheenjohtaja: hallintopäällikkö
Raimo Huusari (toiminnanjohtaja
Jari Porraslampi)
Jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet:
• toiminnanjohtaja Jukka Pirttinen
(asiamies Markku Väätäinen)
• kunnallisneuvos Pertti Sankilampi
(kuntayhtymän johtaja Ari Hietanen)
• tarkastaja Erkki Mononen
(sosiaalijohtaja Jari Nevanto)
• apulaisjohtaja Pirjo Kotiranta
(asumispalvelujen päällikkö
Kristiina Nousiainen)
• palvelujohtaja Ritva-Liisa Juntunen
(projektityöntekijä Tuure Ainikkamäki)
• hallituksen puheenjohtaja
Merja Uusitalo (sairaanhoitaja
Marjatta Seppä-Lassila)
• kehittämiskonsultti Pirjo
Poikonen (asumispalvelupäällikkö
Kristiina Räihä)
• omsorgsdirektör Märta Marjamäki
(ekonomidirektör Martin Nordman)
• erityisluokanopettaja Vesa

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Välilä (vammaispalvelupäällikkö
Riitta Hakoma)
kirjastovirkailija-kuljettaja Vilho
Ponkiniemi (kuntoutuksen
lehtori Marjo-Riitta Mattus)
kehittämispäällikkö Maria Kuukkanen
(perhehoitaja Eeva Kankkunen)
maakuntajohtaja Pertti Rajala
(sosiaalipalvelujen johtaja
Merja Paavola)
verksamhetsledare Lisbet
Hemgård (Rufus Vahanen)
professori Seppo Saarela
(pankinjohtaja Ilkka Paulamäki)
postimies Matti Vikström
(erikoislaboratorionhoitaja Pipsa Allen)
työnohjaaja Pertti Ahokas
(kuntoutuspäällikkö Eija Halonen)
hallituksen puheenjohtaja Kari
T. Korhonen (toiminnanjohtaja
Miina Weckroth)
sairaanhoitajajohtaja Hilkka
Pokki (toimitusjohtaja
Marja-Leena Saarinen)
ylilääkäri Pia Höglund
(palvelupäällikkö Kimmo Järvinen)
toimialapäällikkö Merja Hyytiäinen
(toiminnanjohtaja Mirjami Hagman)
asessori Matti Hiltunen
(ohjaaja Maria Jeng)
vammaispalvelupäällikkö AnnaLiisa Kainulainen (sosiaali- ja
terveysjohtaja Maire Ahopelto)
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Liittohallitus 2007–2011
• Puheenjohtaja: johtaja Päivi Hiltunen
(johtava psykologi Risto Karttunen)
• Varapuheenjohtaja: toimitusjohtaja
Pekka Kettunen (projektityöntekijä
Tuure Ainikkamäki)
Jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet:
• 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)
• Ulrika Lundberg
• erityisluokanopettaja Heli
Tomminen (kuntayhtymän
johtaja Pekka Kauppinen)
• aluejohtaja Merja Jarva
(ylilääkäri Jaakko Leisti)
Liittohallitus 13.9.2011–2015
• Puheenjohtaja: toimitusjohtaja
Pekka Kettunen
• Varapuheenjohtaja:

aikuispalvelujohtaja Helinä Hulkkonen
• erityishuoltopiirin johtaja
Seija Aaltonen
• aluejohtaja Merja Jarva
• toimitusjohtaja Markku Niemelä
• kuntayhtymän johtaja Erkki Paara
• kuntoutusohjaaja Pirjo Rinne
• sosiaalipalvelujen johtaja
Anu Romppainen
• erityisluokanopettaja Heli Tomminen
Varajäsenet:
• toimitusjohtaja Matti Kuvaja
• toimialuejohtaja Tuulikki Parikka
• kuntayhtymän johtaja
Juha-Matti Kivistö
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Henkilöstö 2011
Hallinto ja talous
• Paula Alho, yo-merkonomi,
toimistosiht. sijainen / tuntityö
• Eija Aukio, merkonomi, talouspäällikkö
• Katja Benson, yo-merkonomi,
taloussihteeri (toimivapaalla 1.3.–7.4.)
• Sivanathan Eliyathamby, siistijä
• Tiina Kivisaari, VM,
yhteiskuntavastuupäällikkö (1.6. alk.)
• Taru Lindberg, toimistosihteeri
• 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
Viestintä
• Eeva Grönstrand, FM, toimittaja
• Henna Kara, FM,
verkkotoimittaja (14.2. alk.)
• Panu Koski, FM, verkkotoimittaja
• Anneli Puhakka, YTM,
viestintäpäällikkö
• Niina Sillanpää, YTM, verkkotoimittaja
• Jenni Sipilä, FM, tiedottaja
(vanhempainvapaalla 22.3. alk.)
• Suvi Vaarla, VTL, verkkotoimittaja
Tutkimus ja kehittämisyksikkö Tutke
• Marika Ahlstén, YTM,
erikoissuunnittelija (Tiedän
mitä tahdon -hanke)
• Elina Antikainen, sh, projektipäällikkö
(Onnistuneita valintoja -hanke, 7.3. alk.)
• Anna Asikainen, sosiaalityöntekijä,
projektipäällikkö (FASDhanke, 30.4. asti)
• Susan Eriksson, YTT, tutkija
(Tiedän mitä tahdon -hanke)
• Katariina Hakala, FT,
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tutkija (Ratti-hanke)
• Minna Harjajärvi, YTM,
projektipäällikkö (Ratti-hanke)
• Susanna Hintsala, KM,
kehittämispäällikkö
• Tea Kairi, KM, ft, suunnittelija
(hoito- ja vanhempainvapaalla)
• Tuulikki Karesvuori, sh.,
kouluttaja (1.8. alk.)
• Reetta Mietola, KM, tutkija (1.9. alk.)
• Sonja Miettinen, VTT, tutkija
(vanhempainvapaalla 16.8. asti)
• Vesa Närhi, PsT,
erityisasiantuntija (15.8. alk.)
• Mirka Oksanen, yo-merkonomi,
toimistosihteeri
• Erja Pietiläinen, KM,
erikoissuunnittelija
(toimivapaalla 1.12. alk.)
• Sisko Puustinen, kirjastonhoitaja
• Mari Rajaniemi, VTM,
työyhteisökouluttaja
• Outi Raunetvuo, sh., suunnittelija
(Ratti-hanke, 31.12. asti)
• Heikki Seppälä, PsL, johtaja
• Sari Somer, tt, TTM, suunnittelija
(FASD-hanke, toimivapaalla)
• Antti Teittinen, YTT, dosentti,
tutkimuspäällikkö
• Tuija Tynkkynen, hotelli- ja
ravintolaesimies, koulutussihteeri
• Hannu Vesala, PsM, tutkija
Selkokeskus
• Petri Kiuttu, HuK, toimittaja
• Leealaura Leskelä, FM, suunnittelija
• Hannu Virtanen, FK,
päätoimittaja, johtaja
Opike
• Mari Elomäki, FM, suunnittelija
• Else-Maj Halttunen, toimistosihteeri
• Petri Ilmonen, KM,
kehittämispäällikkö, TVTerityisopetus (Tikas-koulutusmalli)
• Paula Jägerhorn, KM, suunnittelija
(vanhempainvapaalla 14.8. asti)
• Sakari Kilkki, KM, suunnittelija
• Leena Kokko, KM, JET,
erityisopettaja, johtaja
• Muusa Kostilainen, FM (17.10. alk.)
• Mikko Majaniemi, varastoapulainen
• Marko Mikkonen, tradenomi,
verkkotoimittaja (Tikaskoulutusmalli, 31.5. asti)
• Maiju Mäki, KM, suunnittelija
• Arto Paappanen, datanomi,
IT-suunnittelija
• Kai Piipari, sosionomi, tuotepäällikkö
• Anu Pärssinen, yo-merkonomi,
osastosihteeri
• Birgit Tulla, graafinen suunnittelija
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• Sami Väänänen, siistijä
Tikoteekki
• Katja Burakoff, FM, puheterapeutti,
suunnittelija (OIVA-hanke)
• Marina Green-Järvinen, IT-vastaava
• Peppi Haapala, FM, puheterapeutti,
suunnittelija (1.9. alk. OIVA-hanke)
• Anna Ikonen, FM,
puheterapeutti (28.2. asti)
• Arto Joutsimäki, KK,
IT-suunnittelija (12.10. alk.)
• Kari Lahti, IT-suunnittelija
• Kaisa Laine, FM, puheterapeutti
• Kaisa Martikainen, FM,
puheterapeutti, projektipäällikkö
(OIVA-hanke)
• Riikka Marttinen, toimintaterapeutti
• Annakaisa Ojanen, FM, puheterapeutti
• Satu Railosvuo,
erikoistoimintaterapeutti
(toimivapaalla 1.1.–31.5. ja 12.9.–31.12.)
• Eija Roisko, KM, Tikoteekin johtaja
• Anu Sallinen, FK, suunnittelija
• Jaana Salminen, FM, puheterapeutti,
suunnittelija (OIVA-hanke, 30.1. asti)
• Irina Savolainen, FM, puheterapeutti
• Marjo Timonen, tradenomi,
toimistosihteeri
(vanhempainvapaalla 13.12. alk.)
• Jari Väisänen, IT-vastaava (31.11. asti)
• Lena Wahlroos-Hänninen,
toimintaterapeutti
• Virpi Yiannakou, AAC-ohjaaja
Papunet
• Päivi Honkonen, merkonomi,
graafinen suunnittelija
• Marianna Ohtonen, FM, Papunetverkkopalveluyksikön johtaja
• Tanja Räsänen, FM, verkkotoimittaja
• Maija Ylätupa, toimintaterapeutti,
verkkotoimittaja
• Sami Älli, PsM, IT-suunnittelija
• Timo Övermark, insinööri
AMK, IT-suunnittelija
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Kehitysvammaliiton henkilöstön
luottamustehtävät 2011
Toiminnanjohtaja Veli-Pekka Sinervuo
• Asumispalvelusäätiö ASPAn
hallituksen jäsen
• Vates-säätiön valtuuskunnan
varajäsen
• EHYT ry:n hallituksen jäsen
• Vammaisjärjestöjen
kehitysyhteistyöyhdistys
FIDIDA ry:n hallituksen varajäsen
• Sosiaalipedagogiikan säätiön
varapuheenjohtaja
• Ristola-Säätiön puheenjohtaja
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Koordinaattori Sisko Rauhala
• FIDIDA ry:n puheenjohtaja
Tutkimuspäällikkö Antti Teittinen
• Suomen vammaistutkimuksen
seuran varapuheenjohtaja
Kehittämispäällikkö Susanna Hintsala
• Kehitysvamma-alan
asumisen neuvottelukunnan
laatuvaliokunnan puheenjohtaja
• sosiaali- ja terveysministeriön
kehitysvammaisten asumisohjelman
ohjausryhmän asiantuntijasihteeri
• Kehitysvammaisten taiteilijoiden
tuki KETTUKIn hallituksen jäsen
Erikoissuunnittelija Marika Ahlstén
• Vates-säätiön MOVE-projektin
asiantuntijaryhmän jäsen ja
vuoden työnantajapalkinnon
valintaraadin jäsen
• Kehitysvammaisten palvelusäätiön
päivätoimintahankkeen
ohjausryhmän jäsen
• Vammaisfoorumin
työllisyysryhmän jäsen
Erikoissuunnittelija Erja Pietiläinen
• Tatu ry:n Nivelvaiheen nuotit
-projektin ohjausryhmän jäsen
• Kehitysvammaliiton edustaja
Vammaisten lasten ja nuorten
tukisäätiön YTRY-työvaliokunnassa
Tutkija Hannu Vesala
• Kuntoutuksen edistämisyhdistyksen
asiantuntija
Selkokeskuksen johtaja
Hannu Virtanen
• opetusministeriön Taiteen
ja kulttuurin saavutettavuus
-työryhmän varapuheenjohtaja
• kirkon saavutettavuustyöryhmän jäsen
Selkokeskuksen suunnittelija
Leealaura Leskelä
• kirkon selkotyöryhmän puheenjohtaja
Kirjastosihteeri Sisko Puustinen
• Näkövammaisten kirjaston
johtokunnan jäsen
• Erikoiskirjastojen neuvoston jäsen
Oppimateriaalikeskuksen
johtaja Leena Kokko
• Suomen Kustannusyhdistyksen
Oppimateriaalityöryhmän jäsen
• Honkalampi-säätiön ATEprojektin ohjausryhmän jäsen
Suunnittelija Mari Elomäki
• Suomen Kustannusyhdistyksen
kirjallisuusryhmän jäsen
Kehittämispäällikkö Petri Ilmonen

• FDUV:n Lätt läst IT -projektin
ohjausryhmän jäsen

• Pohjois-Karjalan sairaanhoitoja sosiaalipalvelujen ky.
• Pohjois-Pohjanmaan
erityishuoltopiirin ky.
• Satakunnan sairaanhoitopiirin ky.
• Vaalijalan ky.
• Varsinais-Suomen
erityishuoltopiirin ky.

Tikoteekin johtaja Eija Roisko
• Aivoliiton Ovet auki afaattisille
-hankkeen johtoryhmän jäsen
• Aivoliiton Kommunikaatiokeskuksen
ohjausryhmän jäsen
• Suomen CP-liiton Muuttuvat
tulkkipalvelut -projektin
Liite 9
ohjausryhmän jäsen
Verneri-verkkopalvelun johtoryhmä
• FAIDD Solutions Oy:n hallituksen jäsen • Tarja Saranpää, Pirkanmaan shp.
• Pirjo Pohto, Eteva
Papunet-verkkopalveluyksikön
• Sanna Välkkilä,
johtaja Marianna Ohtonen
Kehitysvammaisten Tukiliitto
• FAIDD Solutions Oy:n hallituksen jäsen
•
Jouko Alinen, Satakunnan shp.
Verkkotoimittaja Tanja Räsänen
•
Timo Pesu, Carea
• ISAAC-Suomi Finland ry:n
• Kirsi-Marja Luoma-aho,
tiedotustoimikunnan jäsen
Helsingin kaupunki
IT-suunnittelija Sami Älli
• Anneli Puhakka, Kehitysvammaliitto
• liikenne- ja viestintäministeriön
• Niina Sillanpää, Kehitysvammaliitto
Esteettömän viestinnän
• Marianna Ohtonen,
toimenpideohjelman
Kehitysvammaliitto
seurantatyöryhmän jäsen
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• Terve Suomi.fi -järjestöportaalin
Papunet-verkkopalveluyksikön
projektiryhmän jäsen
yhteistyöjärjestöt 2011
Verkkotoimittaja Maija Ylätupa
• Aivoliitto ry
• Invalidiliiton CP-vammaisten
• Autismi- ja Aspergerliitto ry
aikuisten hyvinvointi ja kuntoutus
• Förbundet De
elämänkaarella -projektin 3.
Utvecklingsstördas Väl rf.
osahankkeen CP-vamma, aikuisuus ja
•
Kehitysvammaisten Tukiliitto ry
ikääntyminen ohjausryhmän jäsen
•
Suomen CP-liitto ry
• Helsinki kaikille -projektin
hankeryhmän jäsen
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Kehitysvammasäätiön
hallitus 31.12.2011
• Puheenjohtaja: Pekka Kettunen
(Juha-Matti Kivistö)
• Varapuheenjohtaja: Sakari
Nuutinen (Erkki Paara)
• Helinä Hulkkonen (Markku Niemelä)
• Pirjo Rinne (Seija Aaltonen)
• Heli Tomminen (Anu Romppainen)
• Asiamies: Veli-Pekka Sinervuo
• Sihteeri: Sisko Rauhala
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Verneri-verkkopalvelun
jäsenyhteisöt 2011
• Avain-säätiö
• Carea – Kymenlaakson sairaanhoitoja sosiaalipalvelujen ky.
• Eskoon sosiaalipalvelujen ky.
• Eteva kuntayhtymä
• Helsingin kaupunki
• Honkalampi-säätiö
• Kehitysvammaisten Palvelusäätiö
• Kehitysvammaisten Tukiliitto
• Kolpeneen palvelukeskuksen ky.
• Pirkanmaan sairaanhoitopiiri
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Papunet-verkkopalveluyksikön
johtoryhmä 2011
• Anne Grönroos, Kehitysvammaisten
Tukiliitto ry (puheenjohtaja)
• Mirjami Hagman, Autismija Aspergerliitto ry
• Lisbeth Hemgård, Förbundet
De Utvecklingsstördas Väl rf.
• Salla Pallari, Aivoliitto ry
• Merja Jarva, Kehitysvammaliiton
hallitus
• Marianna Ohtonen,
Kehitysvammaliitto ry, Papunet
• Eija Roisko, Kehitysvammaliitto ry,
Tikoteekki
• Ilona Toljamo, Suomen CP-liitto ry
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OIVAlla vuorovaikutukseen
-hankkeen ohjausryhmä
• Tikoteekin johtaja Eija Roisko
(Kehitysvammaliitto ry), pj.
• palvelukodinjohtaja MarjaLiisa Haapakorva (Eksote)
• suunnittelija-kouluttaja Pirkko
Telaranta (Muistiliitto ry)
• johtava sosiaalityöntekijä Kaisa

Kiiski (Turun kaupunki)
• yliopistonlehtori Kaisa Launonen
(Helsingin yliopisto)
• palveluesimies Marketta
Tervo (Oulun kaupunki)
• kommunikaatio-ohjaaja Jaakko
Salonen (Helsingin kaupunki)
• esimies Seija Kanerva
(Eteva kuntayhtymä)
• verkkopalveluyksikön
johtaja Marianna Ohtonen
(Kehitysvammaliitto ry)
• projektipäällikkö Kaisa Martikainen
(Kehitysvammaliitto ry)
• suunnittelija Anu Sallinen
(Kehitysvammaliitto ry), sihteeri
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Muistitukiryhmä
• projektisuunnittelija Sanna
Suvisalmi (Muistiliitto ry)
• dementiatyön asiantuntija Taina
Semi (Villa Consulting Oy)
• lehtori Leena Rantala (Tampereen
yliopisto, puheopin laitos)
• yliopistonlehtori Seija
Pekkala (Helsingin yliopisto,
käyttäytymistieteiden laitos)
• vastuullinen tutkija Camilla
Lindholm (Helsingin yliopisto,
suomen kielen, suomalaisugrilaisten ja pohjoismaisten
kielten ja kirjallisuuksien laitos)
• Peppi Haapala, Katja Burakoff ja Kaisa
Martikainen, Kehitysvammaliitto
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Selkokeskuksen
neuvottelukunta 2011
• Puheenjohtaja: Pertti Rajala
• Varapuheenjohtaja: Pertti Seppä
• Sihteeri: Hannu Virtanen
Seuraavat tahot nimesivät
neuvottelukuntaan edustajansa:
• Kehitysvammaliiton
oppimateriaalikeskus
• Kehitysvammaliiton
Papunet-verkkopalvelu
• 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
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Celia – Näkövammaisten kirjasto
Mielenterveyden keskusliitto
Erilaisten oppijoiden liitto
Helsingin seudun erilaiset oppijat
Eläkeläisten etujärjestö EETU
Keskuspuiston ammattiopisto
Jyväskylän yliopisto /
erityispedagogiikan yksikkö
Helsingin yliopisto / OKL
erityispedagogiikka
Diakonia-ammattikorkeakoulu,
Turun yksikkö
Turun kristillinen opisto
Satakunnan ammattiopisto
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
Axxell Monikulttuurisuuskeskus
Niilo Mäki Instituutti
Äidinkielen opettajain liitto
Työväen sivistysliitto
Suomi toisena kielenä -opettajat
Suomen kirjastoseura
Kirkon diakonia- ja
yhteiskuntatyön keskus
Kotimaisten kielten tutkimuskeskus
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Yle Radio Puhe
Valtion Taidemuseon
Kulttuuria kaikille -palvelu
Maahanmuuttovirasto
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Selkouutisten ja LL-Bladetin
toimitusneuvosto 2011
• Puheenjohtaja: toiminnanjohtaja
Lisbeth Hemgård
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• sihteeri: päätoimittaja
Hannu Virtanen
Jäsenet
• opettaja Kerstin Grönqvist
• opettaja Marjaana Karhia
• suunnittelija Sakari Kilkki
• toimittaja Ari Sainio
• Me Itse ry:n edustaja Teuvo Taipale

• Tarja Klemola, palvelukehittäjä,
Eteva kuntayhtymä
• Tomi Lounio, opiskelija
• Marja Malin, vammaispalvelupäällikkö,
Kainuun maakunta
• Sanna Nurmela, vastaava
ohjaaja, Tuusula
• Rufus Vahanen,
yksikönjohtaja, Kårkulla
Liite 16
• Katja Vesterelve, vastaava
Selkokeskuksen selkokirjatyöryhmän
ohjaaja, Rovaniemi
jäsenet 2011
Liite 18
• Puheenjohtaja: Tuija Takala
Tikoteekin johtoryhmä 2010-2011
• sihteeri: suunnittelija
• aikuispalvelujohtaja Helinä Hulkkonen
Leealaura Leskelä
(Helsingin kaupunki) (pj.)
Jäsenet
• tutkija Tuula Hurnasti (Terveyden
• suomi vieraana kielenä
ja hyvinvoinnin laitos)
-opettaja Maila Eichhorn
• kirjastonhoitaja Maija-Liisa Korhonen • ylilääkäri Heikki Suoyrjö (EteläPohjanmaan sairaanhoitopiiri)
• tietokirjailija Tuula Merisuo-Storm
• toimintaterapeutti Katri
• kirjailija Henrika Ringbom
Kokko (Invalidiliiton Lahden
• kirjailija Saila Susiluoto
kuntoutuskeskus)
• kirjailija Joni Pyysalo
• erityispedagogiikan yliopistonlehtori
• verkosto- ja tiedotuskoordinaattori
Elina Kontu (Helsingin yliopisto)
Juha Viitanen
• lastenkuntoutuspäällikkö
• graafikko Maarit Inbar
Marja-Liisa Korpela
(kuvitusasiantuntija)
(Näkövammaisten Keskusliitto)
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• palvelupäällikkö Ilona Toljamo
Ketju-lehden toimitusneuvosto 2011
(Suomen CP-liitto)
• Jarmo Häggman,
• toiminnanjohtaja Tiina
kehitysvammahuollon
Viljanen (Aivoliitto)
koordinaattori, Päijät-Hämeen
• toiminnanjohtaja Veli-Pekka
sosiaali- ja terveysyhtymä
Sinervuo (Kehitysvammaliitto)
• Pirkko Jyväkorpi, toimittaja
• Tikoteekin johtaja Eija Roisko
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Kehitys- ja puhevammaiset ihmiset haluavat ja tarvitsevat
samoja asioita kuin muutkin. He tarvitsevat perheen ja
ystäviä, kodin ja töitä, opiskelupaikan ja harrastuksia.
He haluavat mahdollisuuden tulla kuulluksi.
Kehitysvammaliitto haluaa yhteiskunnan, jossa kehitysja puhevammaiset ihmiset saavat tarvitsemansa.
Kehitysvammaliitto
Viljatie 4 A
00700 Helsinki
Puhelin
Vaihde (09) 348 090
Tutkimus ja kehittäminen (09) 3480 90
Oppimateriaalikeskus Opike (09) 3480 9350
Papunet-verkkopalveluyksikkö (09) 3480 90
Selkokeskus (09) 3480 9240
Tikoteekki (09) 3480 9370
Viestintä (09) 3480 9217
Lehtitilaukset (09) 3480 9240
Telefaksi
(09) 3853 398
Sähköposti
etunimi.sukunimi@kvl.fi
kvl@kvl.fi
Internet
www.kehitysvammaliitto.fi

