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Hyvä elämä kuuluu kaikille
Me uskomme, että hyvä elämä kuuluu kaikille. Haluamme, että kehitysvammaiset ihmiset sekä kaikki, jotka
tarvitsevat tukea oppimisessa, ymmärtämisessä tai kommunikoinnissa, voivat elää niin kuin muutkin. Hyvään elämään kuuluu tasa-arvo, osallisuus ja täysi kansalaisuus
yhteiskunnassa.
Kehitysvammaliiton 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 tiedonvälityksen ja
kulttuurin edistäminen
• saavutettavien verkkopalveluiden edistäminen
• kommunikoinnin ja tietotekniikan
käytön edistäminen
• henkilöstön koulutus
• tutkimus.
Liiton ydinosaamisalueita ovat muun muassa
• kommunikaatio ja vuorovaikutus
• saavutettavuus
• selkokieli
• elinikäinen oppiminen
• asuminen
• työ ja työtoiminta
• osallisuuden, itsemääräämisoikeuden ja
vaikutusmahdollisuuksien edistäminen.
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Organisaatio
Kehitysvammaliiton toiminta on organisoitu kahdeksaan
yksikköön: tutkimus- ja kehittämiskeskus Tutke, koulutusja vaikuttamisyksikkö Kova, oppimateriaalikeskus Opike,
tietotekniikka- ja kommunikaatiokeskus Tikoteekki, viestintä, Papunet-verkkopalveluyksikkö, Selkokeskus sekä
talous- ja hallintoyksikkö.
Tutke edistää Kehitysvammaliiton tavoitteita tuottamalla uutta tutkimustietoa vammaispoliittisen vaikuttamisen tueksi.
Koulutus- ja vaikuttamisyksikkö tarjoaa koulutusta
vammaisalan erityiskysymyksistä sekä tukea toiminnan kehittämiseen muun muassa kehittämishankkeiden
kautta. Koulutus- ja vaikuttamistoiminnan kohteina ovat
poliittiset päättäjät, viranomaiset, työntekijät yleis- ja erityispalveluissa, kehitysvammaiset henkilöt sekä heidän
lähiyhteisönsä.
Opikkeen tehtävänä on edistää osallistavaa oppimista.
Opike tuottaa oppi- ja kuntoutusmateriaaleja elinikäiseen
oppimiseen erilaisille oppijoille sekä ammattilaisille.
Tikoteekki edistää puhevammaisten ihmisten kommunikointia ja vammaisten ihmisten tietotekniikan käyttöä.
Viestintäyksikkö pyrkii vaikuttamaan asenteisiin ja päätöksentekoon julkisuuden avulla. Ketju on liiton oma lehti,
joka on suunnattu pääasiassa alan ammattilaisille. Myös
Verneri-verkkopalvelu sijaitsee viestintäyksikössä.
Papunet-verkkopalveluyksikkö edistää saavutettavuutta sekä puhevammaisten ja muiden oppimisessa,
ymmärtämisessä ja kommunikoinnissa tukea tarvitsevien
ihmisten osallistumista ja yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Yksikkö tuottaa Papunet-verkkopalvelua.
Selkokeskus edistää selkokielistä tiedotusta, tiedonvälitystä ja kulttuuria. Selkokeskus julkaisee Selkosanomat-lehteä sekä yhteistyössä FDUV:n kanssa LL-Bladet-lehteä.
Talous- ja hallintoyksikkö johtaa Kehitysvammaliiton
toimintaa ja huolehtii taloudesta, henkilöstöhallinnosta ja
järjestötyöstä sekä koordinoi kansainvälistä yhteistyötä.

Toiminnanjohtajan katsaus
Kehitysvammaliiton toiminnan lähtökohta on YK:n
yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista. Sopimuksen periaatteet ja velvoitteet ohjasivat liitossa tehtävää työtä vuonna 2013.
Sosiaali- ja terveydenhuollon kenttä on isossa murroksessa palvelurakenneuudistuksen,
lakien yhteensovittamisen, rahoituksen, valvonnan ja kehittämisen
osalta. Rakenneuudistuksessa myös
monet kehitys- ja puhevammaisten
ihmisten elämään kuuluvat asiat
ovat muuttuneet tai muuttuvat
lähivuosina. Toimintaympäristön
muutokset koskevat yhtälailla palvelun käyttäjiä, alan henkilökuntaa
kuin palvelun tuottajia ja kolmatta
sektoria. Näihin muutoksiin valmistautuminen vaikuttamisen, koulutuksen, viestinnän, tutkimuksen
ja kehittämistoiminnan kautta oli
Kehitysvammaliiton tehtävä myös
kuluneella toimintakaudella.
Liiton vaikuttamistoiminnan
tärkeitä teemoja olivat kehitysvammaisten asumisen ohjelman
toimeenpanon tukeminen, tuetun
työllistymisen edistäminen, selkokielisen tiedon levittäminen, elinikäisen
oppimisen edistäminen sekä kehitys- ja puhevammaisten
ihmisten kansalaisuuden ja osallisuuden esiintuominen.
YK:n sopimukseen nojaten yksilökeskeinen elämänsuunnittelu oli kantava teema liiton järjestämissä
koulutuksissa, Tiedän mitä tahdon! -kehittämishankkeessa, Verneri-verkkopalvelun tietosisällöissä ja liiton
materiaalituotannossa. Liitossa kehitetyt Minun suunnitelmani- ja Minun haaveeni -työkalut tarjosivat konkreettisia työvälineitä kehitys- ja puhevammaisille ihmisille
oman elämän suunnitteluun.
Vaikuttamistoimintaa liitto toteutti vuonna 2013 koordinoimalla vaikuttamisverkostojen toimintaa, osallistumalla
työryhmiin ja toimimalla lausunnonantajana lainvalmistelussa sekä tiedottamalla mm. mediassa kohderyhmien tarpeista. SuomiAreena-tapahtumassa Porissa liiton teemana
oli oppimisvaikeuksien ja syrjäytymisen yhteys, ja aihetta
koskeva luentotilaisuus keräsi suuren yleisön.
Kehitysvammaliitto palkittiin vaikuttavasta järjestötyöstä Raha-automaattiyhdistyksen Vaikuttavaa!-palkinnolla. Tunnustus myönnettiin sikiöaikana alkoholille

altistuneiden FASD-lasten ja -nuorten tuen ja palveluiden
kehittämisprojektille.
Kehitysvammaisten nuorten työllistymiseen johtaneesta yksityisen sektorin ja järjestön välisestä kumppanuudesta oli kyse Kehitysvammaliiton ja K-kauppiasliiton
yhteistyössä toteuttamassa Monenlaisia tuloksentekijöitä -hankkeessa.
Hankkeen tuloksena 27 kehitysvammaista nuorta työllistyi palkkatyöhön K-ryhmän kauppoihin eri
puolille maata.
YK:n sopimuksen periaatteiden
ja tavoitteiden mukaisesti toimintavuonna 2013 liitto edisti vammaisten
ihmisten mahdollisuuksia osallistua, saada tietoa ymmärrettävässä
muodossa ja toimia yhdenvertaisina myös tietoyhteiskunnassa.
Kehitysvammaliiton koordinoiman
Puhevammaisten viikon aikana
puhevammaisten ihmisten oma
ääni ja tarinat olivat laajasti esillä eri
medioissa ja tapahtumissa ympäri
Suomea. Vuoden aikana liitossa valmisteltiin selkokielen strategia ja
tarvearvio sekä julkaistiin ensimmäinen suomenkielinen selko-e-kirja.
Selkosanomat-verkkolehti palkittiin
Aikakausmedian vuoden innovaatiopalkinnolla.
Liiton taloustilanteen tasapainottamiseksi jouduttiin
toimintavuoden aikana tekemään säästötoimenpiteitä,
jotka kohdistuivat toimitiloihin, toimintoihin ja henkilökuntaan. Talouden tasapainottamista jatketaan tulevana
toimintavuonna, jolloin vuoden 2013 säästötoimet vasta
vaikuttavat. Liiton talous saadaan tasapainoon kokonaisuudessaan vuonna 2015. Toimintaedellytysten vakauttaminen ja varmistaminen luo pohjan uudenlaiselle
Kehitysvammaliitolle, jonka toiminnan visiona on kaikki
ihmiset mukaan ottava yhteiskunta.
Osaavan ja sitoutuneen henkilökunnan, alan työntekijöiden, hyvien yhteistyökumppaneiden, jäsenistön sekä
erityisesti palvelun käyttäjien ja heidän lähi-ihmistensä
yhteistyön tuloksena kehitys- ja puhevammaisten ihmisten hyvän elämän edistämiseksi tehtiin tuloksellista työtä,
jonka pohjalta jatkamme myös tulevan vuoden toimintaa.
Kiitos siitä kuuluu kaikille heille!
Marianna Ohtonen
Toiminnanjohtaja
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Kehitysvammaliiton
vuosikertomus 2013
selkokielellä
Me uskomme, että hyvä elämä
kuuluu kaikille ihmisille.
Kehitysvammaliiton tavoitteena on
yhteiskunta, johon kaikkien on
mahdollista osallistua.
Viime vuonna halusimme työllämme
vaikuttaa seuraaviin asioihin:
• Asuminen ja työ
Haluamme, että kehitysvammaiset
ihmiset voivat asua omissa
kodeissaan eikä laitoksissa.
Haluamme, että mahdollisimman moni
kehitysvammainen ihminen
pääsee palkkatyöhön.
• Lainsäädäntö
Haluamme, että Suomen laissa otetaan
vammaisten ihmisten tarpeet
paremmin huomioon.
• Selkokieli ja saavutettavuus
Haluamme edistää selkokielen käyttöä
ja lisätä helppokäyttöisiä verkkosivuja.
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• Elinikäinen oppiminen
Haluamme, että kaikilla ihmisillä
on mahdollisuus opiskella ja kehittyä.
• Osallistuminen ja vuorovaikutus
Haluamme, että kehitysvammaiset
ja puhevammaiset ihmiset voivat
osallistua yhteiskunnan toimintaan.
Haluamme, että heitä kuullaan
ja että he voivat vaikuttaa
omaan elämäänsä.
Viime vuonna monet meille
tärkeät asiat edistyivät.
Edistystä tapahtui esimerkiksi
monien sellaisten lakien valmistelussa,
jotka vaikuttavat kehitysvammaisten
ihmisten elämään.
Kehitysvammaliitto sai myös
Raha-automaattiyhdistyksen
Vaikuttavaa-palkinnon
tunnustuksena hyvästä hanketyöstä.
Kehitysvammaliiton toimintaa tukee
rahallisesti Raha-automaattiyhdistys.

Kehitysvammaliiton henkilökuntaa.

Henkilöstö
Vuonna 2013 Kehitysvammaliitossa
oli 73 työntekijää.
He työskentelivät kahdeksassa yksikössä.
Kehitysvammaliiton julkaisema Ketju-lehti.

Sisäistä viestintää parannettiin
Kehitysvammaliitossa viime vuonna.
Uuteen intranetiin koottiin muun muassa
tärkeää käytännön tietoa sekä kuvaukset
henkilökunnan työtehtävistä.
Uudessa intranetissä on myös
keskusteluryhmiä.
Kehitysvammaliitossa järjestettiin myös
koulutusta liiton henkilökunnalle.
Koulutuksen aiheina olivat palautteen
antaminen, ympäristönsuojelu
ja työturvallisuus.
Kehitysvammaliiton taloustilanne
oli viime vuonna hyvin vaikea.
Talousvaikeuksien vuoksi jouduimme
vähentämään menoja.
Säästöt kohdistuivat Kehitysvammaliiton
tiloihin, toimintaan ja työntekijöihin.

Viestintä
Viestinnän tavoitteena on vaikuttaa
yhteiskunnalliseen keskusteluun,
päätöksentekoon ja ihmisten asenteisiin.
Haluamme kertoa siitä työstä,
jota Kehitysvammaliitossa tehdään.
Vuonna 2013 viestintä keskittyi
tiedottamaan selkokielestä,
tuetusta työllistymisestä
ja puhevammaisuudesta.
Kehitysvammaliiton Ketju-lehti
ilmestyi kuusi kertaa.
Tiedotimme myös Kehitysvammaliiton
verkkosivuilla, Facebookissa
ja jäsenten tiedotuskirjeissä
liiton ajankohtaisista asioista.
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Koulutuksen osallistujia. Kuva: Outi Raunetvuo

Koulutus- ja
vaikuttamisyksikkö Kova

Tutkimus- ja kehittämiskeskuksen julkaisu.

Tutkimus- ja
kehittämiskeskus Tutke
Tutke tekee yhteiskunnallista vammaistutkimusta. Tavoitteemme on saada
tieteellistä tietoa esimerkiksi siitä,
miten vammaiset ihmiset
Suomessa asuvat ja työllistyvät.
Tutkimme myös vammaisten ihmisten
elämänlaatua ja asemaa yhteiskunnassa.
Vuonna 2013 julkaisimme
useita tutkimusartikkeleita.
Artikkeleissa käsiteltiin
laitoshoidosta luopumista, koulutusta
ja työllistymistä sekä omaisten tilannetta.
Teimme tutkimusta myös
kehitysvammaisten ihmisten
asemasta ja oikeuksista yhteiskunnassa.
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Kova edistää vammaisten ihmisten
mahdollisuuksia osallistua
yhteiskunnan toimintaan
tasavertaisina kansalaisina.
Tavoitteemme on kehittää
vammaisten ihmisten palveluita
ja vaikuttaa ihmisten asenteisiin.
Tähän pyrimme yhdessä
kehitysvammaisten ihmisten,
heidän läheistensä
sekä työntekijöiden kanssa.
Vuonna 2013 teimme työtä asumisen,
työllistymisen, sosiaalityön
ja itsemääräämisoikeuden parantamiseksi.
Pidimme näistä aiheista useita kursseja.
Kursseille osallistui
986 kehitysvammaista henkilöä
ja 3 056 työntekijää.
Suosituin kurssi oli nimeltään
Yksilöllinen elämänsuunnittelu ja tuki.
Kovassa oli käynnissä
kolme kehittämishanketta.

Vernerin selkokieliset sivut.

Kaveripiirin etusivu.

Henkilökohtaisen budjetoinnin hankkeessa
30 vammaista ihmistä sai
ensimmäisen kerran Suomessa
henkilökohtaisen budjetin.
Sen perusteella heille suunniteltiin
yksilölliset palvelut.

Sivuilla julkaistiin myös
kehitysvammaisten ihmisten
tuottamaa materiaalia,
esimerkiksi elokuva-arvosteluita.
Suosittu Verkko-Kerttu vastasi viime
vuonna 180 kysymykseen.

Verneri-verkkopalvelu

Kaveripiiri

Verneriin on koottu tietoa ja vertaistukea
kehitysvammaisille ihmisille,
heidän läheisilleen ja ammattilaisille.
Vernerissä on tietoa yleiskielellä
ja selkokielellä.

Kaveripiiri on helppokäyttöinen
sosiaalisen median palvelu ihmisille,
joilla on erityisiä tarpeita.
Vuonna 2013 Kaveripiirissä oli 1 442 käyttäjää.

Vuonna 2013 Vernerissä kävi keskimäärin
noin 35 400 kävijää kuukaudessa.
Vuonna 2013 uudistimme teknisesti
yleiskieliset sivut.
Samalla päivitimme sivuston tietoja
ja uudistimme sen ulkoasua.
Uudet sivut avataan vuonna 2014.
Selkokielisille sivuille tuotettiin uutta tietoa
esimerkiksi kunnan palveluista.

Papunet
Papunetin tavoitteena on kehittää
helppokäyttöisiä verkkoaineistoja
ja saavutettavia verkkosivuja.
Papunetin verkkosivuilla on tietoa
yleiskielellä, selkokielellä ja bliss-kielellä.
Lisäksi sivuilla on kuvilla, videoilla tai
animaatioilla tuettua aineistoa.
Papunetin sivuilla on paljon kävijöitä.
Viime vuonna sivuilla vieraili
1,7 miljoonaa kävijää.
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Vuonna 2013 tuotimme
helppokäyttöisiä ohjelmia,
jotka toimivat myös uusissa laitteissa,
esimerkiksi tablettitietokoneissa.
Teimme aineistoja
yhdessä sivujen käyttäjien kanssa.
Selkoilmaisu arjen tukena -hankkeessa
tutkimme yhdessä esimerkiksi sitä,
millaiset videot ovat helppoja ymmärtää.
Lisäksi julkaisimme ohjeita,
joiden avulla internetin käyttö
on helpompaa.

Selkokeskus
Selkokeskuksen tavoitteena on
kehittää selkokieltä
ja edistää sen käyttöä yhteiskunnassa.
Haluamme, että Suomessa on
tarjolla tietoa myös selkokielellä.
Julkaisemme selkokielistä
uutislehteä Selkosanomat
sekä tiedotusaineistoa verkossa
ja painettuna.
Teemme yhteistyötä
eri viranomaisten kanssa
selkoaineistojen julkaisemiseksi.
Vuonna 2013 julkaisimme
23 numeroa Selkosanomia
ja sen ruotsinkielistä sisarlehteä LL-Bladetia.
Aikakausmedia myönsi
Selkosanomien verkkolehdelle
Vuoden digitaalinen innovaatio -palkinnon.
Valmistelimme myös
selkokielen strategian ja tarvearvion.
Tarvearvion mukaan puoli miljoonaa ihmistä
tarvitsee Suomessa selkokieltä.
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Selkokeskuksen julkaisema postikortti.

Järjestimme myös lukutaitotapahtuman
sekä monia koulutuksia ja tietoiskuja
selkokielestä.

Tikoteekki
Tikoteekin tavoitteena on lisätä
puhevammaisten ihmisten
mahdollisuuksia kommunikoida.
Kehitämme toimintamalleja
ja materiaaleja, joiden avulla
puhevammaiset ihmiset voivat olla
vuorovaikutuksessa
muiden ihmisten kanssa.
Haluamme myös
levittää tietoa vuorovaikutuksesta
ja tietotekniikasta,

Kosketusnäyttö auttaa kirjoittamisessa. Kuva: Pekka Elomaa

joka tukee kommunikointia.
Vuonna 2013 julkaisimme
uusia kommunikointikansioita
ja kehitimme toimintamalleja
vaikeasti puhevammaisten ihmisten tueksi.
Järjestimme myös yhdessä
muiden tahojen kanssa
Puhevammaisten viikon. Viikon aikana
puhevammaiset ihmiset
saivat äänensä kuuluville
erilaisissa tapahtumissa.
Neuvoimme ihmisiä
puhelimessa ja sähköpostilla
kommunikoinnin apuvälineisiin
liittyvissä asioissa.
Yhteydenottoja tuli yli 1 000.

Opike
Opikkeen tavoitteena on
edistää ihmisten mahdollisuuksia
oppia ja opiskella.
Julkaisemme eri ikäisille ihmisille
oppimateriaalia ja muita aineistoja,

Biologia ja maantieto -kirjan kansikuva.

esimerkiksi selkokirjoja.
Vuonna 2013 valmistelimme 60 tuotetta.
Julkaisimme 10 painotuotetta
ja 15 verkkoaineistoa.
Kävimme messuilla ja näyttelyissä
esittelemässä toimintaamme
ja tuotteitamme.
Kesällä olimme Porissa
SuomiAreena-tapahtumassa,
jossa pidettiin keskustelutilaisuus
syrjäytymisestä.
Lisäksi kehitimme verkkopalveluitamme
ja järjestimme tietotekniikan koulutusta
opetushenkilöstölle. ◼
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Kuva: Anu Sallinen

Henkilöstö
Vuoden lopussa Kehitysvammaliiton palveluksessa oli 73
henkilöä, joista määräaikaisia oli 8. Toisiin tehtäviin siirtyi 8
henkilöä talon sisällä. Äitiys- tai vanhempainvapaalla oli neljä.
Kehitysvammaliiton toiminnassa huomioidaan sosiaaliset, taloudelliset ja ekologiset näkökohdat.
Sosiaalinen vastuullisuus tarkoittaa, että Kehitysvammaliitto työnantajana tarjosi henkilökunnalleen yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua ja kehittyä työssään sekä
oikeudet työterveyshuollon palveluihin ja muihin työhyvinvointia edistäviin toimintoihin.
Henkilökunnan yhteisissä kehittämispäivissä paneuduttiin edellisen vuoden henkilöstökyselyssä nousseiden kehittämiskohteiden käsittelyyn. Näitä olivat sisäinen viestintä,
yksiköiden välinen yhteistyö, palautteen antaminen, työssä
jaksaminen ja rekrytointikäytännöt.
Sisäisen viestinnän parantamiseksi kehitettiin uusi
intranet, jonka kehittämiseen osallistui henkilökunnan
valitsema työryhmä. Intranet uudistettiin täydellisesti: tekninen alusta vaihdettiin, uusia toimintoja, kuten keskusteluryhmä, otettiin käyttöön, ulkoasu uudistettiin ja sisältö
päivitettiin ja ryhmiteltiin uuteen navigaatioon. Yksiköiden
välisen yhteistyön parantamiseksi liiton intranetiin lisättiin
tietoa ja kuvaukset henkilökunnan työtehtävistä ja vastuualueista. Myös hallituksen ja valtuuston kokouksen pöytäkirjat jaetaan jatkossa henkilökunnalle intranetin kautta.
Tavoitteena on, että uusi intranet palvelee entistä paremmin talon sisäistä viestintää myös yksikkörajojen yli.
Vuonna 2013 liitossa otettiin käyttöön jaettava Outlook-kalenteriohjelma ja uusi työajan seurantajärjestelmä
sisäisen tiedonkulun helpottamiseksi. Liiton puhelinvaihde
uusittiin ja pöytäpuhelimista luovuttiin. Uuden puhelinvaihdejärjestelmän käyttöönotosta järjestettiin koko henkilökunnalle koulutusta.
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Palautteen antamisesta järjestettiin luento ja työpaja
ulkopuolisen työyhteisökehittäjän vetämänä. Lisäksi osaamista jaettiin liiton sisäisissä koulutustilaisuuksissa ja Studia Matutina -tilaisuuksissa, joissa aiheena olivat mm. uudet
teknologiat, iPadien hyödynnettävyys, puhevammaisuus,
kokemusasiantuntijat tutkimuskumppaneina, kehitysvammaisten ihmisten työllistyminen ja liiton kehitysyhteistyö.
Taloudelliset näkökohdat heijastuivat erityisesti liiton
henkilökuntaan, toimitiloihin ja toimintoihin. Henkilökunta
siirtyi työskentelemään liiton omistamissa tiloissa, koska
taloudellisten syiden vuoksi luovuttiin kaikista ulkopuolisista vuokratiloista. Lisäksi jouduttiin luopumaan liikunta- ja
kulttuuriseteleistä. Vastaavasti työhyvinvointia tuettiin mm.
hankkimalla työpisteisiin Ergo Pro -taukoliikuntaohjelma. Liitossa luovuttiin YT-menettelyn seurauksena lounasedusta ja
se korvattiin osittain henkilökohtaisella palkanosalla. Muutos
astuu voimaan vuoden 2014 aikana.
Ekologisesti vastuullinen Kehitysvammaliitto järjesti henkilökunnalle koulututusta kestävästä kehityksestä tarjoamalla
Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskuksen Vireyttä vihreään toimistoon -koulutuksen ja myöhemmin Kierrätä toimisto -kampanjan. Liiton henkilökunta laati toimenpideohjeet kestävän
kehityksen tukemiseksi liitossa. Ympäristöasioiden huomioimisesta tuli olennainen osa päivittäistä toimintaa.
Työturvallisuutta vahvistettiin järjestämällä koulutusta,
turvakävelyjä ja koko henkilökunnan paloharjoitus.
Koulutus- ja kehittämispäivistä kerättiin Webropol-kyselyn avulla palautteet ja samalla kartoitettiin uusia kehittämiskohteita. Palautteet olivat pääasiassa myönteisiä, ja
uusina kehittämisaiheina esitettiin mm. liikuntapäiviä ja
koulutusta muutokseen sopeutumisesta. Alkuvuodesta
2014 pidetään koko henkilökunnalle muutokseen sopeutumiseen liittyvä työpaja ja keskustelutilaisuus.

kuva: iStock Photo

Vaikuttaminen
Kehitysvammaliitto nojautuu yhteiskunnallisessa
vaikuttamisessaan ja asiantuntijatehtävissään YK:n yleissopimukseen vammaisten henkilöiden oikeuksista vuodelta 2006. Liiton vaikuttamistoiminnan tavoitteet ja
toimintamuodot ovat suoraan johdettavissa yleissopimuksen periaatteista ja velvoitteista.
Vaikuttamistoimintaa liitto toteutti vuonna 2013
koordinoimalla vaikuttamisverkostojen toimintaa, osallistumalla työryhmiin ja toimimalla lausunnonantajana
lainvalmistelussa sekä tiedottamalla mm. mediassa
kohderyhmien tarpeista.
Vuonna 2013 vaikuttamistoiminnassa korostui aiempaa enemmän lainsäädännön valmistelutyöhön vaikuttaminen. Kehitysvamma-alan
toimijoiden ja vammaisten henkilöiden näkökulmista
keskeisiä valmistelussa olevia lakeja olivat järjestämislaki, sosiaalihuoltolaki, itsemääräämisoikeuslaki ja
kehitysvammalain ja vammaispalvelulain yhteensovittaminen. Kehitysvammaliitto osallistui näiden lakien
valmisteluun laatimalla lausuntoja ja osallistumalla
asiantuntijajäsenenä keväällä 2013 käynnistyneeseen
erityislakien yhteensovittamisen työryhmään. Tämän

lisäksi tuotettiin taustamateriaalia työ- ja päivätoiminnan lainsäädännön uudistamista valmistelevalle TEOStyöryhmälle ja taustamateriaalia sosiaalihuoltolain ja
järjestämislain valmisteluun erityisesti henkilökohtaisen budjetoinnin osalta.

Kehitysvammaisten
asumisen ohjelman
toimeenpanon edistäminen
Kehitysvammaisten asumisen ohjelman toteutus oli edelleen keskeinen vaikuttamistoiminnan kohde. Liitto osallistui
sekä valtakunnallisella että alueellisella tasolla toimeenpanon tukemiseen. Kehitysvammaliitto osallistui asumisen
ohjelman seuranta- ja viestintäsuunnitelman laatimiseen
ja toimi järjestäjänä asumisen ohjelman seurantaryhmän valtakunnallisessa työpajassa, jossa kuultiin alueellisia toimijoita asumisen ohjelman toteutuksen tilanteesta.
Kehitysvammaliitolla on edustaja sekä sosiaali- ja terveysministeriön että ympäristöministeriön asumisen ohjelman
koordinointi- ja seurantaelimissä.
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Monet vammaispolitiikan keskeiset tavoitteet ovat
yhteisiä monille järjestöille. Kehitysvammaliitto toimi aktiivisesti mukana järjestöjen vaikuttamis- ja asiantuntijaverkostoissa. Yksi keskeinen eri vammaisjärjestöjä yhdistävä
vaikuttamisen teema oli vuonna 2013 hankintalakiin vaikuttaminen. Yhteistyössä Vammaisfoorumin ja KVANK:n
kanssa laadittiin vaikuttamissuunnitelma hankintalakiin
vaikuttamisen tavoitteista ja keinoista. Kehitysvammaliitto
tarjosi edelleen työskentelyalustan kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunnalle ja organisoi sen laatuvaliokunnan sekä vuonna 2012 perustetun työn ja päivätoiminnan
valiokunnan työskentelyn.
Kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunnan laatuvaliokunnan jäsenet ovat kehitysvammaisia henkilöitä,
läheisiä ja työntekijöitä kunnista, kuntayhtymistä, järjestöistä ja yrityksistä. Jäsenet edistävät omalla alueellaan
kehitysvammaisten asumisen ohjelman toteutumista ja
yksilöllisen asumisen kehittämistä Suomessa. Laatuvaliokunta kokoontui vuoden 2013 aikana seitsemän kertaa. Laatuvaliokunta vastasi neuvottelukunnan vuotuisen
konferenssin järjestämisestä teemalla Valta virtaa. Konferenssi kokosi noin 300 alan ammattilaista, päämiestä ja
läheistä Tampereelle kesäkuussa. Vuoden aikana laatuvaliokunta käsitteli kokouksissaan mm. asumisen kehittämisen
ohjelman toimeenpanoa ja tuki näin STM:n seurantaryhmän työtä sekä vammaispalvelulain ja kehitysvammalain
yhteensovittamisen kysymyksiä ja tuki näin ministeriön
lainsäädäntöhankkeiden valmistelua.
Kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunnan työn
ja päivätoiminnan valiokunnan jäsenet ovat kiinnostuneita
kehitysvammaisten työ- ja päivätoiminnan ja työllistymisen
kehittämisestä ja niitä koskevaan lainsäädäntöön vaikuttamisesta. Valiokunta kokoontui vuoden 2013 aikana neljä kertaa. Valiokunnan visiotyöryhmä kokoontui seitsemän kertaa
työstäen kehitysvammaisten työ- ja päivätoiminnan ja työllistymisen kehittämisvisiota. Valiokunta toimitti työstämiään
aineistoja sosiaalihuollon työllistymistä tukevan toiminnan
sekä työ- ja päivätoiminnan lainsäädännön uudistamista valmistelevalle työryhmälle (nk. TEOS-työryhmä).
Alan työvoiman saatavuus on keskeinen kysymys tulevaisuudessa. Kehitysvammaliitto osallistui vuonna 2013
STM:n ammattihenkilöiden foorumin toimintaan, jonka
tavoitteena on vahvistaa henkilöstön osaamista ja varmistaa alan työvoiman saantia. Kehitysvammaliitto toimi
työryhmän fasilitaattorina sosiaalialan osaamis- ja koulutustarpeiden ennakointityössä.

Selkokielen ja
saavutettavuuden edistäminen

Tieto selkokielestä ja sen tarpeesta leviää myös valtionhallinnossa. Selkokielen tarve ja Selkokeskuksen rooli selkokielen
asiantuntijana nostettiin esille myös opetus- ja kulttuuriministeriön virkakielityöryhmän raportissa, jonka tavoitteena
oli pohtia virkakielen selkeyttämistä. Kotimaisten kielten keskuksen johdolla vuonna 2013 kokoontunut työryhmä luovutti
raporttinsa ministeri Krista Kiurulle tammikuussa 2014.
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Verkkopalveluiden saavutettavuuden ja helppokäyttöisyyden merkitys ymmärretään jo laajasti ja sitä myös tutkitaan ja seurataan. Tässä työssä on tärkeää olla mukana.
Kehitysvammaliitto oli asiantuntijajäsenenä kansainvälisessä W3C:n Easy to read -tutkimusryhmässä, liikenne- ja
viestintäministeriön Esteettömien viestintäpalveluiden seurantaryhmässä ja osallistui THL:n koordinoiman Design for
All -verkoston toimintaan.

Vammaisten lasten oikeudet
Vuosi 2013 oli vammaisten lasten oikeuksien vuosi, ja
liitto oli mukana Lapsen oikeuksien (LOS) viestintäverkostossa yhdessä lapsiasiavaltuutetun ja lastensuojelu- ja
vammaisjärjestöjen kanssa. Verkosto tuotti yhteistyönä
Luota mun vahvuuksiin -esitteen, teki aloitteen sisäasiainministeriölle lapsen oikeuksien päivän muuttamisesta
liputuspäiväksi, järjesti lapsen oikeuksien päivänä partiolaisten palkitun Sisu-ryhmän kanssa lipunnoston eduskuntatalolla ja lapsen oikeuksien juhlan Iiriksessä ja teki
kannanoton vammaisten lasten huomioimisesta vammaislainsäädäntöä uudistettaessa.
Liitto oli mukana ensitietoverkostossa, joka yhteistyössä
lapsiasiavaltuutetun ja 16 muun järjestön kanssa teki aloitteen Lastenlääkäriyhdistykselle ensitietoa koskevan Käypä
hoito -suosituksen laatimiseksi.

Selvitystyö kommunikoinnin
palveluiden kehittämiseksi

Tikoteekissa käynnistettiin toimintavuoden aikana selvitystyö, jonka tavoitteena on tehdä näkyväksi nykyisen palvelurakenteen uudistamistarpeet lainsäätäjille ja
viranomaistahoille. Työ käynnistyi neuvottelulla STM:n

Vaikuttamisen kärkiä vuonna
2013 olivat asuminen, työllisyys
ja saavutettava informaatio
sekä kehitysvammaisten ja
puhevammaisten ihmisten
ihmisoikeuksien ja kansalaisuuden
esiintuominen.
Kehitysvammaliiton
vaikuttamistoiminnan
päätavoitteena on

kanssa kommunikoinnin palvelujärjestelmistä ja -rakenteista. Lisäksi selvitystä varten kuultiin ammattilaisia terveydenhuollon kentältä Helsingissä, Turussa ja
Lappeenrannassa.
Apuvälinealan valtakunnallisilla koulutus- ja neuvottelupäivillä järjestettiin oma sessio ja keskustelutilaisuus,
jossa esiteltiin toimivia erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja alueellisen apuvälinekeskuksen palvelumalleja. Keskusteluun osallistui 55 kommunikoinnin
apuvälinearvioinneista vastaavaa eri puolilta Suomea.
Nykyisen palvelurakenteen ja rahoituksen sirpaleisuus
nostettiin esille myös vammaislainsäädännön uudistamista koskevassa seminaarissa sekä liiton lausunnossa
SOTE-järjestelmälain väliraportista.
Loppuvuodesta käynnistettiin Tikoteekin toimesta
keskustelu kommunikaatio-opetuksen sisällöstä, rajapinnasta lääkinnälliseen kuntoutukseen ja opetusta
antavien henkilöiden pätevyydestä. Selvitystyötä jatketaan kuulemalla puhevammaisten ihmisten ja heidän
läheistensä kokemuksia järjestelmän toimivuudesta ja
kehittämistarpeista ja tarkentamalla kommunikaatioopetukseen liittyviä rakenteita yhteistyössä THL:n ja muiden toimijoiden kanssa.

Liiton lausunnot
ja kirjelmät

Liitto antoi kertomusvuoden aikana seuraavat lausunnot:
• yhdenvertaisuuslainsäädännön
uudistamista koskevasta luonnoksesta
oikeusministeriölle 24.5.2013
• valtioneuvoston selonteosta
EU-politiikasta SOSTElle 4.9.2013
• ehdotuksesta laiksi lastensuojelulain
29 §:n muuttamiseksi STM:lle 4.9.2013
• itsemääräämisoikeuslaiksi STM:lle 9.9.2013
• toimiva lastensuojelu -selvitysryhmän
loppuraportista ja laatusuosituksista
STM:lle 27.9.2013
• SOTE-järjestelmälain väliraportista 11.10.2013

•• edistää kehitys- ja
puhevammaisten ihmisten
osallisuutta yhteiskunnassa
•• vaikuttaa asenteisiin,
päätöksentekoon ja
yhteiskunnalliseen keskusteluun
•• lisätä alan tunnettavuutta ja
houkuttelevuutta työpaikkana
•• edistää lainsäädännön
kehittymistä.

•
•

yhdessä KVPS:n kanssa SOTE-järjestämislain
järjestämistapaluetteloon STM:lle 5.11.2013
tulkkausdirektiivin täytäntöönpanosta
oikeusministerille 15.3.2013 yhteistyössä
Aivoliiton, Autismi- ja Aspergerliiton,
FDUV:n, Kehitysvammaisten Tukiliiton
ja Suomen CP-liiton kanssa.

Liiton muut kannanotot:
• Kirjelmä tulkkauspalveluiden hankinnasta
Kelan terveysosastolle 8.3.2013 yhteistyössä
Aivoliiton, Autismi- ja Aspergerliiton,
FDUV:n, Kehitysvammaisten Tukiliiton
ja Suomen CP-liiton kanssa.
• Selvityspyyntö vammaisten tulkkauspalvelua
käyttävien puhevammaisten tilanteesta Kelan
terveysosastolle ja STM:n sosiaalipalveluryhmälle
5.6.2013 yhteistyössä Aivoliiton, Autismi- ja
Aspergerliiton, FDUV:n, Kehitysvammaisten
Tukiliiton ja Suomen CP-liiton kanssa.
• Vammaislainsäädännön uudistaminen
-seminaarissa kommenttipuheenvuoro
ja -paperi 20.8.2013
Vaikuttamistyö oli Raha-automaattiyhdistyksen
rahoittamaa toimintaa.
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Kehitysvammaisten ihmisten työllistyminen avoimille työmarkkinoille sai liiton esiin nostamista
asioista eniten huomiota tiedotusvälineissä. Monenlaisia tuloksentekijöitä -hankkeessa
kehitysvammaisia ihmisiä työllistettiin K-kauppoihin. Kuva: Hannu Lehmusvuori

Viestintä
Kehitysvammaliitto tarjosi yhteiskunnalliseen keskusteluun tietoa kehitys- ja puhevammaisuudesta sekä vammaisten ihmisten oikeuksista, mahdollisuuksista ja
yhteiskunnan asettamista rajoitteista. Kehitysvammaliiton
viestinnässä korostettiin kehitys- ja puhevammaisten ihmisten oikeuksia ja tasavertaisen kansalaisuuden edellytyksiä.

Mediaviestintä
Kehitysvammaliiton ulkoisen viestinnän pääteemoja
vuonna 2013 olivat selkokieli, kehitysvammaisten ihmisten työllistyminen palkkatyöhön sekä puhevammaisuus
ja kommunikoinnin mahdollisuudet. Yhdessä K-kauppiasliiton kanssa järjestettiin suuren suosion saanut tiedotustilaisuus kaupan alan mahdollisuuksista
työllistää kehitysvammaisia ihmisiä. Puhevammaisten viikolla tarjottiin medialle kokemusasiantuntijoita
puhevammaisuudesta sekä liiton asiantuntijoita haastateltaviksi. Selkokielestä kerrottiin monissa yhteyk
sissä, muun muassa YK:n lukutaitopäivän aikana,
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Helsingin kirjamessuilla ja erilaisten selkokielisten julkaisujen, kuten Häräntappoase-romaanin selkomukautuksen myötä. Muita esiin nostettuja teemoja olivat muun
muassa oppimisvaikeudet ja syrjäytyminen, josta puhuttiin MTV3:n SuomiAreena-tapahtumassa, FASD sekä
sikiöseulonnat ja vammaisten ihmisten oikeus syntyä.
Parhaiten median julkaisukynnyksen ylitti kehitysvammaisten ihmisten työllistyminen palkkatyöhön.
Aiheesta julkaistiin vuoden aikana noin sata juttua, jotka
olivat järjestään myönteisiä kehitysvammaisten ihmisten työllistämistä kohtaan. Selkokieleen liittyviä juttuja
julkaistiin 55 kappaletta. Kaiken kaikkiaan juttuja, joissa
Kehitysvammaliitto oli osallisena, julkaistiin mediaseurannan mukaan vuoden aikana noin 270, mikä oli samaa
tasoa kuin edellisvuonnakin.
Oman viestinnän lisäksi Kehitysvammaliiton viestintäyksikkö osallistui kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunnan (KVANK) kannanottojen valmisteluun koskien
muun muassa hankintalain uudistamistarvetta ja vammaisten ihmisten palvelujen kilpailutuksen ongelmia.

Viestinnällä vaikutettiin erityisesti
selkokielen ja tuetun työllistymisen
puolesta sekä lisättiin tietoa
puhevammaisuudesta ja
kommunikoinnin mahdollisuuksista.
Kehitysvammaliiton viestinnän
päätavoitteena on
•• tarjota tietoa kehitys- ja
puhevammaisten ihmisten
asemasta yhteiskunnassa
•• vaikuttaa asenteisiin ja
yhteiskunnalliseen keskusteluun
•• edistää Kehitysvammaliiton
tunnettuutta ja hyvää mainetta.

Kehitysvammaliiton ajamien asioiden näkyvyyttä
mediassa seurattiin perinteisellä leikeseurannalla sekä
sähköisen median reaaliaikaisella seurantatyökalulla.
Myös sosiaalista mediaa seurattiin.

Ketju-lehti
Kehitysvammaliiton julkaisema Ketju-lehti on suunnattu
pääasiassa kehitysvamma-alalla työskenteleville ammattilaisille ja päätöksentekijöille. Ketjun tavoitteena on
levittää hyviä käytäntöjä sekä tarjota tietoa ja ideoita palvelujen kehittämiseen.
Ketju-lehti ilmestyi kuusi kertaa. Ketjun vuoden 2013
teemoja olivat muun muassa läsnäolon voima ja green
care, yksilöllinen elämänsuunnittelu, alan työn muuttuminen, puhevammaisuus, asenteet sekä seksuaalisuus. Ketjun
painosmäärä oli 2 300 kappaletta.
Vuoden lopussa tehtiin liiton internetsivuilla ja lehden
välissä postitettavana toteutettu lukijakysely. Palautetta
saatiin vähän, mutta se oli myönteistä. Kaikki vastaajat pitivät Ketjua itselleen joko hyvin tärkeänä tai melko tärkeänä.
83 prosenttia vastaajista kertoi saavansa Ketjusta jotain
sellaista, mitä ei saa muualta. Eniten toivottiin lisää syväluotaavia juttuja alan kehityksestä.

Liiton verkkosivut ja muu viestintä
Kehitysvammaliiton internetsivuilla (www.kehitysvammaliitto.fi) julkaistiin tietoa liiton ajankohtaisista uutisista ja

tapahtumista sekä kerrottiin tiivistetysti liiton toiminnasta.
Sivujen kautta pääsi myös verkkokauppaan, lahjoittamaan
tai ilmoittautumaan koulutuksiin. Keskimäärin sivuilla kävi
vuonna 2013 hieman yli 6 900 kävijää kuukaudessa (6 500
v. 2012). Vuoden lopussa toteutettiin kävijäkysely, jonka
mukaan sivujen käyttäjät olivat enimmäkseen alan ammattilaisia ja opiskelijoita. He hakivat työhönsä liittyvää asiaa ja
tietoa tutkimuksesta, koulutuksesta ja projekteista, uutisia
sekä tietoa kehitys- ja puhevammaisuudesta.
Kehitysvammaliitto osallistui toista kertaa MTV3:n
organisoimaan SuomiAreena-tapahtumaan Porissa. Tällä
kertaa liiton teemana tapahtumassa oli oppimisvaikeuksien ja syrjäytymisen yhteys, ja aihetta koskeva luentotilaisuus keräsi suuren yleisön.
Kehitysvammaliiton jäsenille lähetettiin jäsenpostia
neljästi vuonna 2013. Jäsenkirje lähetettiin ensisijaisesti
sähköisesti mutta tarvittaessa myös perinteisenä kirjepostina. Liiton eri yksiköt tiedottivat lisäksi omille kohderyhmilleen säännöllisesti.
Liitolla oli edellisvuosien tapaan käytössä lukuisia sosiaalisen median kanavia, joiden seuraajien määrä lisääntyi
jonkin verran. Kehitysvammaliiton Facebook-sivun lisäksi eri
yksiköillä ja projekteilla oli omia Facebook-sivujaan, joiden
lisäksi näyttiin muun muassa Twitterissä ja YouTubessa.
Lisäksi liitto tuotti muuta tiedotusmateriaalia, kuten
esitteitä ja oppaita, niin painotuotteina kuin verkossakin.
Viestintä oli Raha-automaattiyhdistyksen
tukemaa toimintaa.
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Tutkimus
Vuonna 2013 järjestettiin kaikille kiinnostuneille
kaksi avointa tutkimusseminaaria. Sosiologipäiville Turussa
osallistui maaliskuussa kaksi tutkijaa. Neljä tutkijaa osallistui
toukokuussa NNDR:n konferenssiin Naantalissa. Tutkimuspäällikkö edusti Suomea Euroopan komission rahoittamassa ANED-verkostossa (www.disability-europe.net),
jonka puitteissa valmistelussa oli mm. YK:n vammaissopimuksen maakohtaisen arviointiraportin laadinta.

Mukana pohjoismaisessa
huippututkimuksessa

Kehitysvammaliitto on mukana Justice Through Education in the Nordic Countries -huippututkimusyksikössä,
joka koostuu 14 tutkimusorganisaatiosta. Sen kautta kehitysvammaisten koulutus- ja työllistymismahdollisuuksien
tutkimus on saanut yhteistyökumppaneita ja liiton tutkijoiden kautta yhteiskuntatieteellinen vammaistutkimus
on muodostunut vahvaksi teemaksi yksikön toiminnassa.
Yksikön toiminta käynnistyi syksyllä 2013.
Toimintaa rahoitti NordForskin Education for
Tomorrow -ohjelma vuosille 2013–2018.

Kansalaisuus, toimijuus ja erot
toisen asteen koulutuksessa

Kehitysvammaliiton tutkijoita on ollut yhteistyökumppaneina Suomen Akatemian rahoittamassa Kansalaisuus,
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toimijuus ja erot toisen asteen koulutuksessa -hankkeessa.
Hankkeessa julkaistiin antologia. Kehitysvammaliiton tutkijoita oli kirjan toimituskunnassa ja he kirjoittivat kirjaan kehitysvammaisten koulutus- ja työllistymispoluista
sekä ammatillisen erityisopetuksen koulutuspolitiikasta ja
inkluusio-ideologian toteutumisesta.
• Kristiina Brunila, Katariina Hakala, Elina Lahelma
& Antti Teittinen (toim.) (2013). Ammatillinen
koulutus ja yhteiskunnalliset eronteot. Gaudeamus.
Hanketta rahoitti Suomen Akatemia.

Perhe hoivan antajana: tutkimus
kotona asuvan kehitysvammaisen
ihmisen ja hänen omaistensa
arkielämästä suomalaisessa
hyvinvointivaltiossa
Vuonna 2013 tutkimusprojekti oli edennyt julkaisujen tuottamiseen. Tutkimusprojektissa on valmisteltu myös uutta,
hoivan antajan ja saajan kansalaisuuden yhtymäkohtia ja
jännitteitä käsittelevää artikkelikäsikirjoitusta, jota tullaan
tarjoamaan johonkin kansainväliseen sosiaalipolitiikan tai
vammaistutkimuksen lehteen.
Julkaistut artikkelit:
• Sonja Miettinen, Kristina Engwall & Antti
Teittinen (2013) Parent-carers of disabled

Tutkimustoiminta keskittyi vuonna
2013 sosiaalitieteelliseen tutkimukseen
vammaisuuden ilmiöstä.
Keskeisimpinä tutkimuksen painopistealueina
ovat olleet kehitysvammaisten henkilöiden
asema ja oikeudet yhteiskunnassa sekä
vammaispoliittinen tutkimus kohdentuneena
erityisesti palvelujärjestelmään, mutta myös
koko hyvinvointijärjestelmän muutokseen.

•

children in Finland and Sweden: socially
excluded by a labour of love. Teoksessa Teppo
Kröger & Sue Yeandle (toim.) Combining paid
work and family care. Policies and experiences
in international perspective. Policy Press.
Sonja Miettinen & Antti Teittinen (2013)
Deinstitutionalisation of people with
intellectual disabilities in Finland: a political
perspective. Scandinavian Journal of Disability
Research digitaalisena etukäteisversiona.
Printtiversio ilmestyi lehden vuoden
2014 ensimmäisessä numerossa.

•

•
•
•

Projektia rahoitti Suomen Akatemia.

Kehitysvammaisten
ihmisten tulevaisuuden
asumisratkaisut

•

Arjen keskiössä -hankeseminaarissa julkaistiin YM:n
sarjassa raportti Reetta Mietola, Antti Teittinen &
Hannu T. Vesala (2013) Kehitysvammaisten ihmisten asumisen tulevaisuus – Kansainvälisiä esimerkkejä ja vertailu
Suomeen. Helsinki: Ympäristöministeriö.

•

Hanketta rahoitti ympäristöministeriö.

Tutkimus työn ja
organisaation muutoksesta
kehitysvammapalveluissa
2010-luvulla

Vuonna 2013 toteutettiin Etevassa tutkimuksen toisen
vaiheen kyselyaineiston kerääminen lähityöntekijöiltä
sekä valmistettiin ensimmäisen vaiheen tuloksista väliraportti tilaajalle. Helsingin kaupungin kanssa sovittiin
luentosarjasta keväällä 2014.
Lisäksi tutkimuksen tuloksia julkaistiin seuraavissa artikkeleissa ja raporteissa:

Vesala, H.T., Teittinen, A. & Heinonen, P:
Occupational identity of staff and attitudes
towards the closure of the institution (Tizard
Learning Disability Review; arvioinnissa)
Vesala, H.T. (2013): Seurataanko
kehitysvammapalvelujen rakennemuutosta
valtakunnallisesti? Ketju 5/2013
Vesala, H.T. (2013): Kehitysvammaisen henkilön
itsemääräämisen tukeminen: osa työntekijän
ammatti-identiteettiä? Suuntaaja 3/2013
IASSID Comparative Policy and Practice Special
Interest Research group
Template for cross-national mapping of
the situation for people with intellectual
disabilities. Suomea koskeva maaraportti.
Mietola, R., Teittinen, A. & Vesala, H.T. (2013).
Kehitysvammaisten ihmisten asumisen
tulevaisuus. Kansainvälisiä esimerkkejä ja
vertailu Suomeen. Ympäristöministeriö,
Suomen ympäristö 3/2013.
Heinonen, P (2013): Herrat lupaa hyvää. Tutkimus
kehitysvammalaitoksen lakkauttamisen
vastustamisesta kehitysvamma-alan
lähityöntekijöiden joukossa. Pro gradu
-työ, Helsingin yliopisto, valtiotieteellinen
tiedekunta, Sosiaalitieteiden laitos.

Toimintaa rahoitti Helsingin kaupunki.

Vammaiset nuoret
aikuiset työelämään

Tutkimuksessa haastateltiin sekä opintojensa päätösvaiheessa ja työelämässä olevia vammaisia nuoria aikuisia
että työnantajia. Haastattelujen lisäksi tutkimuksessa oli
mukana myös apuvälineiden ja työympäristöjen asiantuntija Tikoteekista havainnoimassa työprosessin eri
vaiheita työntekijän työpaikalla. Tutkimus raportoitiin
Kelalle joulukuussa 2013 ja Kela julkaisee sen 2014.
Tutkimuksen rahoitti Kela.
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Tutkimus ja
kehittäminen
RAY jakoi 18.4.2013 ensimmäisen kerran tunnustuspalkinnon vaikuttavasta järjestötyöstä
ja projektitoiminnasta. Kehitysvammaliiton
lisäksi palkinnon saivat Pesäpuu ry ja Exit – pois
prostituutiosta ry. Kehitysvammaliitto palkittiin
projektitoiminnasta sikiöaikana alkoholille altistuneiden FASD-lasten ja -nuorten auttamiseksi.
Tunnustuksen perusteluina olivat kohderyhmien tavoittaminen ja merkittävä hyötyminen toiminnasta sekä tavoiteltujen ja pysyvien
tulosten saavuttaminen.

Kuva: Matti Immonen

Kehittämishankkeet
KIT-hanke edistää työllistymistä
Kehitysvammaiset ihmiset töihin – syrjäytymisestä osallisuuteen (2013–2016) -projektin tavoitteena on auttaa
mahdollisimman monta työtoiminnassa olevaa kehitysvammaista ihmistä työllistymään työsopimussuhteiseen
työhön avoimille työmarkkinoille.
Projekti toteutetaan Kymenlaaksossa. Kohderyhmänä
ovat kehitysvammalain mukaisessa työtoiminnassa olevat
henkilöt. Näille järjestettävää työhönvalmennusta sekä työllistymismahdollisuuksien etsintää kehitetään yhdessä paikallisten työtoiminta- ja työhönvalmennusorganisaatioiden
sekä työvoimapalveluiden kanssa.
Ensimmäisen projektivuoden tärkein tehtävä on ollut
yhteistyöverkoston kokoaminen ja projektin toteutuksen
niveltäminen paikallisiin tarpeisiin ja yhteistyökumppanien
suunnitelmiin. Projektin tavoitteista ja toteutuksesta neuvoteltiin Kouvolan, Kotkan ja Haminan kaupunkien kanssa
sekä näille työtoimintapalveluita tuottavien Parik-säätiön,
Sotek-säätiön ja Ravimäkiyhdistyksen sekä Kaakkois-Suomen TE-toimiston kanssa.
Projektissa tehtävän tutkimuksen keskeisenä kysymyksenä on selvittää kehitysvammaisten ihmisten työllistymistä edistäviä tekijöitä sekä työllistymisen esteitä. Syksyllä
käynnistettiin valtakunnallinen kartoitus kehitysvammaisten ihmisten osallistumisesta työtoimintaan ja työelämään. Tavoitteena
on hankkia koko maata kattavaa,
ajantasaista tietoa työsuhteessa olevien kehitysvammaisten henkilöiden
lukumäärästä, työsuhteen luonteesta, työtehtävistä, työnantajista
sekä työttöminä työnhakijoina olevien kehitysvammaisten ja muiden
vajaakuntoisten lukumääristä. Tutkimustietoa näistä asioista on viimeksi
kerätty yli 10 vuotta sitten. Tutkimus
antaa täsmällistä tietoa kehitysvammaisten ihmisten osallistumisesta
työelämään ja palvelee siten projektin toteutusta. Tutkimus mahdollistaa myös alueelliset vertailut.
Yhteistyökumppanien palveluksessa työskentelevistä työvalmentajista koottiin maakunnallinen
työvalmentajarengas, jolle projekti
järjestää koulutusta ja valmennusta
sekä antaa käytännön ohjausta.

Työvalmennustoiminnan tutkimukselliseen kehittämiseen otettiin mukaan Kuntoutussäätiö, jonka tutkija seuraa ja arvioi työvalmennuksen laatukriteerien toteutumista.
Projekti kehittää myös vertaisryhmätoimintaa kehitysvammaisten ihmisten työelämätietouden ja omien työllistymistavoitteiden selkiyttämisen tueksi.
Hanketta rahoitti Raha-automaattiyhdistys.

Tiedän mitä tahdon! -hanke
räätälöi yksilöllistä tukea

Tiedän mitä tahdon! -projekti on Kehitysvammaliiton ja
Kehitysvammaisten Palvelusäätiön yhteistyöhanke, joka
toteutetaan RAY:n tuella. Projektissa kehitetään ja kokeillaan suomalaiseen toimintaympäristöön soveltuvaa tuen
ja palveluiden henkilökohtaista budjetointia. Hankkeen
kuntakumppaneita ovat Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksote ja Vantaan kaupunki. Hankkeeseen osallistuvat
niin kutsutut päämiehet ovat Eksoten ja Vantaan kaupungin
vammaispalveluiden käyttäjiä.
Vuosi 2013 oli projektin viimeinen kokonainen toimintavuosi. Projektiin osallistui vuosien 2011–2013 aikana
yhteensä 30 päämiestä, joista yli 10:lle räätälöitiin yksilöllisiä
palveluratkaisuja henkilökohtaisten
budjettien avulla. Lisäksi vakiintuneita palveluita yksilöllistettiin päämiesten toiveiden suuntaisesti
esimerkiksi työ- ja päivätoiminnan sisällöllisillä ja toiminnallisilla
muutoksilla sekä joustavoittamalla
henkilökohtaisen avun tuntien
käyttöraameja.
Projektissa viimeisteltiin ja julkaistiin selkokielinen avun ja tuen
tarpeiden itsearviointiväline Näin
minä pärjään! Lisäksi työstettiin neljä
videotarinaa, jotka esittelevät projektiin osallistuneiden päämiesten ja
työntekijöiden kokemuksia yksilöllisten palveluratkaisujen räätälöinnistä henkilökohtaisten budjettien
avulla. Projektin päättyessä verkkojulkaisuna julkaistavan loppuraportin työstäminen aloitettiin. Vuoden
aikana projektista valmistui myös
kolme AMK-opinnäytetyötä.
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Projektin ajankohtaisista kuulumisista tiedotettiin säännöllisesti hankkeen Facebook-sivulla. Päätösseminaari keräsi
noin 180 osallistujaa. Lisäksi hankkeen tuloksia ja kokemuksia esiteltiin vuoden aikana yli kymmenessä tilaisuudessa ja
seminaarissa. Hanke sai Talentian Hyvä käytäntö -kilpailun
kunniamaininnan. Lisäksi projekti osallistui EASPD:n kanssa
Brysselissä järjestetyn Self-Directed Support Systems in
Europe -seminaarin suunnitteluun ja järjestämiseen.
Projektin tukiryhmä koostui projektin kuntakumppaneiden, STM:n, Kuntaliiton, Kelan, THL:n, Vammaispalvelujen valtakunnallisen kehittämishankkeen, Kuusamon
kaupungin, projektin päämiesten, Kynnys ry:n, Vammaisfoorumin, Kehitysvammaisten Tukiliiton, Me Itse ry:n, KVPS
Tukena Oy:n sekä Kehitysvammaliiton ja Kehitysvammaisten Palvelusäätiön edustajista. Tukiryhmä kokoontui toimintavuoden aikana neljästi.
Julkaisut:
• Rajalahti, Aarne, Ristikartano, Kalle, Kosola,
Maisa, Ahlstén, Marika & Koski, Mia (2013):
Näin minä pärjään! Oma arvioni avun ja tuen
tarpeistani. Kehitysvammaisten Palvelusäätiö,
Kehitysvammaliitto & Eteva kuntayhtymä.
• Eriksson, Susan (2013): The need for selfdetermination and imagination – Personal
budgeting and the management of disability
services in Finland. Journal of Policy and Practice in
Intellectual Disabilities. Wiley-Blackwell Publishers.
• Eriksson, Susan (2013): Laitoskulttuurista
itsemääräämiseen – Tutkimus
henkilökohtaisesta budjetoinnista
vammaispalveluissa. Kehitysvammaliitto.
Hanketta rahoitti Raha-automaattiyhdistys.

Onnistuneita valintoja
-hankkeessa kehitetään
palveluohjausta ja
sosiaalityötä lähiyhteisöissä

Onnistuneita valintoja -hankkeessa kehitetään ja tutkitaan sosiaalityötä ja palveluohjausta sekä vahvistetaan
palvelujen käyttäjien kokemusasiantuntijuutta. Hanke toimii Lahdessa ja Turussa, ja sitä toteutetaan yhteistyössä
kehitysvammaisten ihmisten, heidän läheistensä, sosiaalityöntekijöiden ja palveluohjaajien kanssa sekä palveluissa
työskentelevien työntekijöiden kanssa.
Vuosi 2013 oli hankkeen kolmas toimintavuosi. Sosiaalityön ja palveluohjauksen kehittämisen painopisteet
olivat tuetun päätöksenteon kansainvälisten mallien
selvittäminen ja sen periaatteiden arkeen soveltaminen (Turku), sekä kehitysvammaisten lasten, nuorten ja
heidän perheidensä kanssa työskentely sekä perheiden osallisuutta palvelujen suunnittelussa vahvistavan,
yhteistyössä Jaatinen ry:n kanssa kehitetyn PALAPELItyökalun viimeistely ja pilotointi (Lahti). Perheitä tavattiin sekä yksilö- että vertaisryhmätapaamisissa. Lisäksi
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Turussa työstettiin toimintaympäristön kartoitus kehitysvammaisille suunnattujen palvelujen nykytilanteesta.
Kokemusasiantuntijaryhmät työskentelivät sekä Lahdessa että Turussa. Turussa pohdittiin omaa arkielämää,
kerättiin kokemuksia palveluista sekä pohdittiin kehitysvammaisten ihmisten vaikuttamisen mahdollisuuksia
Turussa. Lahdessa keskityttiin lähiyhteisöön liittymisen
sekä osallisuuden kysymysten tarkasteluun omassa kotikaupungissa. Yhteistyössä DIAKin nuoriso- ja vapaa-ajanohjaajaopiskelijoiden kanssa käsiteltiin nuorten ihmisten
unelmia sekä pelkoja, ja yhteistyöstä syntyi DVD. Lisäksi
tuotettiin yksilötarinoita: kokemusasiantuntijoiden polkuja kohti omia unelmiaan.
Hankkeen palvelujen käyttäjistä sekä heidän tukihenkilöistään koostuva tutkimusryhmä kokoontui yhdeksän
kertaa. Työpajojen teemoja olivat muun muassa YK:n vammaisten oikeuksien sopimus, kansalaisuus, lähiyhteisöt sekä
osallisuus ja sen esteet. Työskentely tuotti mm. sarjakuva- ja
videoaineistoa loppuraportoinnissa hyödynnettäväksi. Tutkimusryhmässä työstettiin osallistujien kokemuskertomuksiin pohjautuvia, henkilökohtaisia tutkimustehtäviä. Näiden
pohjalta rakennettiin käsikirjoitusta Kansalaiskokemuksia
– vammaispalvelut ja tavallinen elämä -multimediaraportista. Lisäksi työskentely tuotti aineistoa opinnäytetyöhön.
Hanke järjesti tapahtumia seuraavista teemoista:
1. Kehitysvammaisten ihmisten ja heidän
perheidensä osallisuuden vahvistaminen
palveluissa ja lähiyhteisöissä, esimerkkinä
englantilainen Key Ring -organisaatio.
2. Lasten, nuorten ja heidän perheidensä kanssa
tehtävä sosiaalityö, englantilaisia esimerkkejä.
3. Lähiyhteisöt ja niihin liittyminen,
näkökulmia kehitysvamma-, vanhus-,
nuoriso- ja mielenterveystyöstä.
Hankkeen etenemistä sekä tutkimus- ja kehittämistyön tuottamia ajatuksia ja havaintoja raportoitiin hankkeen blogissa, joka sai vuonna 2013 n. 3 000 katselukertaa.
Hankkeen kehittämistyö ja tutkimus tuottivat kiinnostavia
näkökulmia palvelujen yksilölliseen räätälöintiin ja palvelusuunnitteluprosessiin. Näitä tuloksia raportoidaan hankkeen viimeisenä toteutusvuonna 2014.
Julkaistu materiaali:
• Unelmia-DVD. Lahden diakoniainstituutin nuorisoja vapaa-ajanohjaajaopiskelijat yhteistyössä
Onnistuneita valintoja -hankkeen kanssa.
Hanketta rahoitti Raha-automaattiyhdistys.

Arjen keskiössä
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAn ja Kehitysvammaliiton yhteistyönä toteutettava Arjen keskiössä
-hanke on osa kehitysvammaisten asumisohjelmaa, jonka
tavoitteena on laitosasumisen asteittainen lakkauttaminen
Suomessa. Hankkeessa toteutetaan neljä kuntapilottia Seinäjoella, Kotkassa, Lahdessa ja Turussa yhteistyössä alueen
toimijoiden kanssa. Mukana on myös kolme kuntayhtymää:

Joulukuussa 2013 Papunetin Selkoilmaisu arjen tukena -hanke julkaisi Suomen ensimmäisen selko-e-kirjan.
Aiheena on koiran hoitaminen. Kuva: Jenni Sipilä

Varsinais-Suomen erityishuoltopiiri, Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä ja Carea-kuntayhtymä.
Hankkeen yksi keskeisimmistä tuloksista on yhteistoiminnallisen asuntosuunnitteluprosessin mallinnus ja
kokemukset yhteistoiminnallisesta oppimisesta, jossa kunnan asuntotoimi, sosiaalitoimi ja kaavoituksen ammattilaiset työskentelevät yhdessä tulevien asukkaiden ja heidän
lähiyhteisöjensä kanssa. Keskeinen tulos hankkeessa on
myös vahvistaa käyttäjien äänen kuulumista. Hankkeeseen
on osallistunut runsaasti nuoria kehitysvammaisia henkilöitä, jotka asuvat tällä hetkellä joko laitoksessa, asumisyksikössä tai lapsuudenkodissa.
Vuonna 2013 toteutettiin kahdeksan kuntakohtaista
työpajaa, kaksi kuntien yhteistä seminaaria ja valtakunnallinen Arjen keskiössä -konferenssi. Ensimmäisen vaiheen tulokset raportoitiin nettijulkaisuna Vain me ja
tavallinen kerrostalo, asiakastarinoina ja lupaavimmista
uusista asuntoratkaisuista laadittiin niin sanotut innovaatiokortit. Hankkeen tuloksia on hyödynnetty syksyllä 2013 toteutetussa Tampereen Teknillisen yliopiston
arkkitehtiopiskelijoiden kurssilla, jossa Arjen keskiössä
-hankkeen innovaatioaihioista on työstetty eteenpäin
konkreettisia uusia asumisratkaisuja.
Hanke on herättänyt laajasti kiinnostusta, ja sen kehittämää asuntosuunnittelun mallia ollaan ottamassa käyttöön
muun muassa pitkäaikaisasunnottomien nuorten parissa.
Julkaisu:
• Hintsala, Susanna & Mietola, Reetta (2013):
Vain me ja tavallinen kerrostalo. Yhteiskehittelyllä
uusia asumisen ratkaisuja. Asumisen rahoitus- ja
kehittämiskeskuksen raportteja 6/2013. Lahti.
Hanketta rahoitti Asumisen rahoitusja kehittämiskeskus ARA.

Monenlaisia tuloksentekijöitä
Kehitysvammaliiton ja K-kauppiasliiton yhteistyössä toteuttama Monenlaisia tuloksentekijöitä -hanke loi 27 uutta työpaikkaa kehitysvammaisille ihmisille K-ryhmän kauppoihin
eri puolille maata. Määräaikaiselle hankkeelle asetetut
tavoitteet ylittyivät selvästi, ja se on vauhdittanut monella
paikkakunnalla työvalmennuksen kehittämistä.
Hanke päättyi elokuussa 2013. Monenlaisia tuloksentekijöitä oli K-kauppiasliiton yhteiskuntavastuun kärkihanke
liiton 100-vuotisjuhlavuonna 2012.
Monenlaisia tuloksentekijöitä -hanke osoitti, että yrityksen pyrkimys toteuttaa yhteiskuntavastuutaan voi
muodostaa hedelmällisen perustan yksityisen sektorin ja
järjestöjen yhteistyölle. K-kauppiasliiton halu tehdä jotakin
konkreettista niissä yhteisöissä, joissa kauppiaat toimivat,
yhdistyi Kehitysvammaliiton näkemykseen ja osaamiseen.
Yhteistyö edisti kummankin osapuolen arvoja ja tavoitteita ja tuotti hyviä tuloksia.
Monenlaisia tuloksentekijöitä -hanke sai erittäin paljon myönteistä julkisuutta: se on ollut yli 100 kertaa esillä
eri medioissa, tv:ssä, radiossa, valtakunnallisissa ja maakuntalehdissä sekä aikakauslehdissä. Hankkeessa tehtiin
myös video Tuloksentekijöitä työllistämässä yhteistyössä
ammattiopisto Luovin kanssa.
K-kauppiasliitto luovutti hankkeeseen
Kesko Oy:n ja muiden sidosryhmien juhlavuoden
keräykseen lahjoittamat varat.

Selkoilmaisu arjen tukena 2013–2015
Vuonna 2013 käynnistetyn yhteistyöhankkeen päätavoitteena
on luoda ohjeistus, joka sisältää oppaan ja koulutusmateriaalin erilaisilla uusilla tavoilla ja tekniikoilla tuotettujen
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selkokielisten kuvallisten aineistojen tuottamiseen. Hankkeessa kehitettävät aineistot suunnitellaan
yhteistyössä eri viranomais- ja
asiantuntijatahojen kanssa.
Hanke käynnistyi huhtikuussa
2013. Työt aloitettiin käsite- ja sisältömäärittelyllä, aineistokartoituksella, tutkimustiedon keruulla sekä
ensimmäisten aineistojen tekemisellä ja testauksilla. Käyttäjätietoa
kerättiin testaamalla Papunetissa jo
aiemmin julkaistujen selkokielisten
verkkokirjojen ja selkovaalivideoiden
ymmärrettävyyttä ja käytettävyyttä.
Syksyn aikana tuotettiin terveyteen (yhteistyötaho Evira) ja rahankäyttöön (yhteistyötaho Kilpailu- ja
kuluttajavirasto) liittyviä selkoaineistoja painettuina, verkkosivuina, videoina sekä selkokuvasarjoina. Lisäksi valmistui
ensimmäinen suomenkielinen selko-e-kirja, jonka aiheena
on koiran hoitaminen. Kokonaisuus sisältää tekstin ja kuvien
lisäksi videoita sekä 2D-animaation. Kaikki valmistuneet
aineistot ovat ilmaiseksi käytettävissä tai ladattavissa Papunet-verkkopalvelun kautta.
Syksyllä käynnistyi myös yhteistyö Länsi-Uudenmaan
pelastuslaitoksen kanssa asumisturvallisuuteen liittyvän
materiaalin sekä Suun ja terveyden ammattiliiton kanssa
suun terveyteen liittyvän materiaalin puitteissa.
Aineistojen ymmärrettävyyttä ja käytettävyyttä testattiin
afaattisten henkilöiden, ammatillisten erityisopiskelijoiden
ja maahanmuuttajien keskuudessa. Testaamiset toteutettiin yhteistyössä Aivoliiton Juttutupa-hankkeen, Bovalliusammattiopiston sekä Luetaan yhdessä -verkoston kanssa.
Hanketta rahoitti Raha-automaattiyhdistys.

OIVALLA vuorovaikutukseen
2009–2012

Kehitysvammaliiton Tikoteekissa 2009 käynnistynyt
OIVALLA vuorovaikutukseen -hanke päättyi maaliskuussa
2013. Hankkeen tavoitteena oli lisätä ja syventää vaikeasti
puhevammaisille ihmisille palveluja tarjoavien organisaatioiden työntekijöiden vuorovaikutusosaamista. Hankeaikana kehitettiin valtakunnallinen OIVA-ohjaajien
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koulutusohjelma, ohjaajien materiaalit ja työvälineet sekä tukiverkosto OIVA-ohjaajille ja heidän
työnantajaorganisaatioilleen.
OIVALLA-hankkeen tavoitteena
oli myös koota tietoa siitä, miten
muistisairaus vaikuttaa edetessään
vuorovaikutukseen ja miten läheiset voivat tukea vuorovaikutusta
sairauden eri vaiheissa. Hankkeen
loppupuolella kokeiltiin vuorovaikutusmallin toimivuutta kahdessa
vaikeasti muistisairaiden ihmisten
yhteisössä Helsingissä.
Projektin yhteistyötahoja olivat
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote), Eteva kuntayhtymä,
Oulun kaupungin sosiaali- ja terveystoimi, Turun kaupungin sosiaali- ja terveystoimi, Helsingin kaupungin sosiaalivirasto, Muistiliitto ry ja Helsingin
yliopiston käyttäytymistieteiden laitos.
Julkaistu materiaali (alkuvuonna 2013):
• Hoivalluksia-keskustelumateriaali
vuorovaikutustaitojen itseohjautuvaan
kehittämiseen. Materiaali sähköisessä
muodossa Papunetissa.
• Kohdaten-opas muistisairaille ja heidän
läheisilleen. Opas julkaistiin sekä painettuna
että pdf-muodossa Papunetissa.
• Muisti ja vuorovaikutus -sivut Papunetissa.
• OIVALLA vuorovaikutukseen
-hankkeen loppuraportti.
Hanketta rahoitti Raha-automaattiyhdistys.

Lukutuki–Läsombud 2013–2015
Selkokeskus aloitti vuonna 2013 lukutukitoimintaa kehittävän yhteistyöhankkeen Förbundet de Utvecklingsstördas
Väl -järjestön LL-Centerin kanssa. Selkokeskus vastaa Lukutuki-hankkeen suomenkielisestä osuudesta, jossa levitetään
Ruotsissa kehitettyä lukutukimallia vanhus- ja vammais
yksiköissä Etelä-Suomessa sekä Vaasan ja Porin alueella.
Hankkeen hallinnoinnista vastaa LL-Center.
Hanketta rahoitti Raha-automaattiyhdistys.

Kehitysyhteistyö
hankkeet
Sambia
Pitkä yhteistyö Sambiassa eteni vetäytymisvaiheeseen
vuonna 2013. Projektin paikallisena yhteistyökumppanina
toimi edelleen kehitysvammaisten ihmisten ja vanhempien
järjestö ZAEPD (Zambia Association on Employment for
Persons with Disabilities). Kaksivuotisen vetäytymisvaiheen
tavoitteena on lisätä kumppanin kapasiteettia sekä auttaa
uusien rahoittajien kartoittamisessa. Lisäksi vuonna 2013
tuettiin kehitysvammaisten nuorten ammattikoulutusta ja
työllistymistä sekä tyttöjen vertaistukiryhmiä.
Projekti on osa Vammaiskumppanuusohjelmaa, jota
rahoittaa ulkoasiainministeriö. Kehitysvammaliiton kansainvälisten asioiden koordinaattori teki seuranta- ja arviointimatkan Sambiaan lokakuussa.

Mosambik
Mosambikissa toteutettu kehitysvammaisten nuorten
ammattikoulutus- ja työllistämishanke päättyi vuonna
2012. Kehitysvammaliiton koordinaattori teki jälkiseurantaja arviointimatkan Mosambikiin lokakuussa 2013.
Vuonna 2013 alettiin kartoittaa liiton kehitysyhteistyön
tulevaisuuden toimintatapoja. Työ jatkuu vuonna 2014.

Kuva: Tomas Cumbana

Kumppanuudet EU-hankkeissa
Inklusiivista kehityskasvatusta:
TIDE – Towards Inclusive
Development Education
Kehitysvammaliitto oli mukana kumppanina huhtikuussa 2013
alkaneessa TIDE-projektissa, jonka tarkoituksena on tuoda
aktiivisesti YK:n vuosituhattavoitteiden teemat myös kehitysvammaisten nuorten tietoisuuteen. Liitto teki hankkeessa
yhteistyötä Lyhty ry:n ja Kaarisilta ry:n kanssa. Toimintavuonna
järjestettiin mm. työpajoja kehitysvammaisille nuorille ja tuotettiin selkokielistä aineistoa verkkopalvelu Verneriin. Muut
projektin kumppanit tulevat Walesista, Italiasta ja Unkarista.

Lähiyhteisöasumisen tukemista:
COMBALL – Community
Based Living and Learning
Oppimiskumppanuushanke COMBALL alkoi elokuussa 2013.
Liitto on mukana kumppanina tässä hankkeessa, jonka muut
osallistujat tulevat Itävallasta, Puolasta, Italiasta ja Walesista.
Tavoitteena on jakaa hyviä käytänteitä ja toteuttaa asiantuntija- ja kokemusasiantuntijavierailuja asumiseen liittyen.

Kaikille soveltuvaa suunnittelua
oppimiseen: UDLNet –
Universal Design for Learning
UDLNet-projekti alkoi joulukuussa 2013. Kolmivuotinen
hanke tukee vuonna 2012 päättyneen W2id-projektin
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sekä Tikas-verkon toimintaa. Sen tavoitteena on edistää inklusiivista opetusta tarkastelemalla muun muassa
oppimisympäristöjä ja oppimisen esteitä, vertaamalla
opettajien koulutusta ja vaihtamalla hyviä käytänteitä.
Kehitysvammaliitto on yksi projektin yhdeksästä eurooppalaisesta kumppanista.

Verkostohanke
apuvälineiden kartoitukseen:
ETNA – European Thematic
Network on Assistive Information
and Communication Technologies
Kolmivuotinen EU:n rahoittama hanke ETNA käynnistyi
vuonna 2011. Hankkeeseen osallistui 23 edustajaa 12 eri
EU-maasta.
Suomesta mukana olivat Terveyden ja hyvinvoinnin
laitos (THL) ja Kehitysvammaliitto.
Hankkeen tavoitteena oli toteuttaa portaali, joka tarjoaa tietoa Euroopassa myynnissä olevista tietoteknisistä
apuvälineistä, apuvälinealan organisaatioista ja alan palveluista. Hankkeessa kehitettiin apuvälinetietojen verkosto EASTIN. Verkosto välittää maailmanlaajuisesti
apuvälinetietoa toimintarajoitteisille henkilöille, heidän
lähi-ihmisilleen ja alan ammattilaisille.
Hankkeen viimeisenä toimintavuonna käännettiin ja määriteltiin apuvälineterminologiaa. ETNA-hankkeen tulokset julkistettiin syyskuussa AAATE-konferenssin
yhteydessä Portugalissa.

Koulutus ja
konsultointi
Liiton Koulutus- ja vaikuttamisyksikkö järjesti vuoden
aikana yksilöllisen elämänsuunnittelun ja tuen koulutuksen peruskurssin lisäksi kursseja myös organisaatioiden
sisäisille valmentajille ja esimiehille. Näiden koulutusten
tavoitteena oli edistää uuden yksilökeskeisen työotteen
juurtumista työyhteisöihin. Prosessikoulutuksia toteutettiin eri puolilla Suomea, ja ne sisälsivät yleensä neljä koulutuspäivää sekä tehtäviä. Kurssien kesto oli noin puoli vuotta.
Vuonna 2013 Koulutus- ja vaikuttamisyksikkö järjesti 41 kurssia eri työyhteisöille.
Valtakunnallisia koulutuspäiviä järjestettiin 17 Kehitysvammaliiton tiloissa. Niiden teemoina olivat yksilöllinen
elämänsuunnittelu, toimintakyvyn arviointi, ikääntyminen,
mielenterveys ja päihteet, neuropsykologia, aistihäiriöt sekä
aktiiviseen tukeen perustuva esimiestyö. Koulutus- ja vaikuttamisyksikkö järjesti myös tutustumismatkan Skotlantiin kaikille halukkaille.
Räätälöityjä tilauskoulutuksia toteutettiin eri puolilla Suomea. Aiheina olivat muun muassa ikääntyvät kehitysvammaiset, autismi, mielenterveys, toimintakyvyn
tukeminen ja asuminen sekä verkkokurssi Perustietoa kehitysvammaisuudesta. Moniin näistä koulutuksista sisältyi
vahva konsultoiva osuus.
Yhteistyössä FCG Oy:n kanssa toteutettiin koulutuspäiviä, joiden aiheina olivat perheiden kohtaaminen ja aikuisen kehitysvammaisen vuorovaikutus ja sen tukeminen.
Koulutusyksikkö järjesti myös neuvottelupäiviä opettajille
ja työvalmentajille.
Koulutuksia toteutettiin erimittaisina, yhdestä tunnista
useamman päivän koulutuksiin. Tavoitteena koulutuksissa
oli tukea alan työntekijöiden, työyhteisöjen ja organisaatioiden osaamisen kehittymistä muuttuvassa ympäristössä.
Koulutus- ja vaikuttamisyksikön koulutuksiin ja kursseihin
osallistui vuoden aikana kehitysvammaisia henkilöitä 986
ja työntekijöitä 3 056. Heistä suurin osa oli mukana useammassa koulutuspäivässä.
Opike toteutti Opetushallituksen rahoituksella useita
eri koulutuksia ympäri Suomea: Pedagogisia taitoja erilaisten oppijoiden tieto- ja viestintätekniikan opetukseen
(perus- ja jatkokoulutus), Selkokieli tieto- ja viestintäteknologian opetuksessa sekä Kosketustaulu erityisopetuksessa.
Koulutuksiin osallistui yli 60 opetusalalla toimivaa henkilöä.
Lisäksi toteutettiin pääkaupunkiseudun kirjastojen informaatikoille koulutus, jonka teemoina olivat tieto- ja viestintäteknologian opetuksen pedagogiikka ja selkokieli.
Tikoteekki toteutti 33 markkinahintaista koulutusta yhteensä 342 hoito-, opetus- ja kuntoutusalan työntekijälle. Koulutusten aiheena oli esimerkiksi
kommunikointikansioiden käyttö ja ohjaus, kommunikointiohjelmat tablet-tietokoneissa, Talking Mats
-keskustelumatto mielipiteiden kertomisessa sekä

Vuoden 2013 aikana yksilöllinen
elämänsuunnittelu ja tuki
-koulutus oli suosituin Koulutus- ja
vaikuttamisyksikön koulutuspaketti,
jota ostettiin Kehitysvammaliitolta.
Näihin koulutuksiin osallistuvien
kehitysvammaisten henkilöiden
määrä kaksinkertaistui viime
vuodesta. Uutta oli myös vaikeimmin
vammaisten ja koululaisten
osallistuminen koulutuksiin. Ensi
kertaa koulutettiin myös perheitä.
Koulutuksen päätavoitteena on
•• tukea alan työntekijöitä ja
organisaatioita osaamisen
kehittymisessä
•• edistää yksilökeskeisen
työotteen kehittymistä
•• tarjota uutta ammatillista ja
käytännönläheistä tietoa.

TAIKE-taulusto kommunikoinnin apuvälineenä. Toimintavuonna suunniteltiin ja toteutettiin myös ensimmäinen TAIKE-ohjauskoulutus. Lisäksi Opetushallituksen
tuella toteutettiin Avaimet osallisuuteen -koulutuksia
viisi yhteensä 62 opetusalan työntekijälle. Tikoteekin
omat OIVA-ohjaajat ohjasivat neljässä kehitysvammaalan yhteisössä OIVA-vuorovaikutusmallin prosessin.
OIVA-ohjaajakoulutuksesta valmistui yhdeksän ohjaajaa keväällä ja aloitti neljä opiskelijaa. Ohjaajakoulutuksien ja prosessien kautta vaikutettiin suoraan yli sadan
työntekijän taitoon kohdata vaikeasti puhevammainen
ihminen. Tikoteekki toteutti työnohjausta kahdelle pienryhmälle ja kahdelle ammatinharjoittajalle. Työnohjauskertoja oli kaikkiaan 19.
Selkokeskuksen työntekijät ja 17 Selkokeskuksen kouluttamaa asiantuntijaa kouluttivat ja pitivät selkokieleen liittyviä tietoiskuja eri puolilla Suomea. Kiinnostus selkokieltä
kohtaan on viime vuosina kasvanut eri tahoilla ja eri ammattiryhmien parissa. Yhteensä Selkokeskuksen koulutusaineistoilla jaettiin tietoa selkokielestä 52 tilaisuudessa yhteensä
noin 2 300 osallistujalle. Koulutusten ja tietoiskujen aiheina
olivat muun muassa selkokirjoittaminen, selkokielen käyttö
puheessa sekä selkojulkaisujen taitto ja kuvitus.
Koulutustoiminta rahoitettiin
osallistumismaksuilla. Opikkeen ja
Tikoteekin toteuttamat koulutukset
opetushenkilöstölle rahoitti Opetushallitus.
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Pasilan toimintakeskus pystytti joulukuussa kahvilan Kampin keskukseen Helsinkiin.
Sisäänheittäjinä toimivat Aarni Mietala, Johanna Pirhonen ja Iivari Lehkonen.

Konferenssit ja tapahtumat
Tammikuussa Koulutus- ja vaikuttamisyksikkö oli
mukana järjestämässä Kehitysvamma-alan asumisen
neuvottelukunnan (KVANK), Suomen Sosiaali ja terveys ry:n, Reilu Palvelu ry:n ja Vammaisfoorumin kanssa
Kansalainen hankintalain hetteikössä -seminaaria. Seminaarissa pohdittiin mm. hankintalain merkitystä ihmisten perusoikeuksien toteutumiseen ja mahdollisuuteen
vaikuttaa omiin palveluihin.
Kesäkuussa järjestettiin yhteistyössä Kehitysvammaalan asumisen neuvottelukunnan ja alan järjestöjen
kanssa Tampereella Valta virtaa -konferenssi. Tavoitteena
oli lisätä keskustelua osallisuudesta ja itsemääräämisestä.
Pääluennoitsijana oli John O’Brien Yhdysvalloista. Päivät
kokosivat runsaat 300 ihmistä keskustelemaan aiheesta.
Seminaari ja konferenssi rahoitettiin
osallistumismaksuilla.
Ystävyyden kahvilaketju -hankkeessa järjestettiin
pop-up-kahvila itsenäisyyspäiväviikolla neljällä eri paikkakunnalla. Koulutus- ja vaikuttamisyksikkö tuki työ- ja
päivätoimintakeskuksia uuden toimintamallin synnyttämisessä. Toiminnan tavoitteena oli tehdä näkyväksi kehitysvammaisten ihmisten osaamista ja taitoja työllistyä
tavallisille työmarkkinoille.
Selkokeskus järjesti yhteistyössä 16 tahon kanssa Jokaisella on oikeus lukea -lukutaitotapahtuman YK:n lukutaitopäivänä 7.9. Helsingissä. Tapahtumassa oli mahdollisuus
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tutustua eri järjestöissä, hankkeissa ja oppilaitoksissa kehitettyihin lukemisen tukikeinoihin sekä kuunnella aiheeseen liittyviä tietoiskuja. Teltassa vieraili päivän aikana noin
1 000 henkilöä. Selkokeskus myönsi tapahtumassa myös
Vuoden selväsanainen -erikoispalkinnon kehitysvammaisten aikakauslehti Leijalle ja sen pitkäaikaiselle päätoimittajalle Jaana Teräväiselle.
Kansainvälinen puhevammaisten päivä 6.10. käynnisti
Tikoteekin koordinoiman Puhevammaisten viikon. Tapahtumaviikkoa oli toteuttamassa 43 yhteistyökumppania:
puhevammaisia ihmisiä, järjestöjä, säätiöitä, kouluja, kuntayhtymiä, seurakuntia ja muita toimijoita. Viikon aikana
järjestettiin yli 50 tapahtumaa 13 paikkakunnalla. Viikko
näkyi muuan muassa MTV3 Studio 55 -ohjelmassa, Yle Radio
Suomessa, Ylen aikaisessa ja Radio VALOssa sekä sanomaja aikakauslehdissä. Viikko tavoitti useita tuhansia ihmisiä
eri puolilla Suomea. Tikoteekki järjesti viikon aikana yleisötapahtuman Helsingin Narinkkatorilla, elokuvatapahtuman
ja paneelikeskustelun Lasipalatsissa. Tikoteekin ylläpitämillä
Puhevammaisten viikon verkkosivuilla oli 5 425 kävijää ja
Facebook-sivuilla 780 tykkääjää.
Selkokeskus sai lukutaitopäivän tapahtumaan
Tiedonjulkistamisen neuvottelukunnan
erillisrahoituksen. Tikoteekin järjestämää
elokuvatapahtumaa Lasipalatsissa tuki Helsingin
kulttuurikeskus. Muilta osin tapahtumia
rahoitti Raha-automaattiyhdistys.

Kehitysvammaliiton kirjasto.

Kirjasto ja tietopalvelu
Toimintavuonna asiakkaita palveltiin sekä kirjaston
tiloissa että kaukopalveluna. Palvelumuotoina olivat lainaus,
neuvonta ja tietopalvelu. Tietopalvelussa keskeisintä oli tiedonhaku eri tietokannoista ja tiedonhaun tekniikoiden opetus. Kirjaston omassa kokoelmassa asiakkaille oli tarjolla
painettuja ja sähköisiä aineistoja sekä ääni- ja kuvatallenteita.
Kirjaston Kevali-kokoelma on selattavissa Kehitysvammaliiton verkkosivujen kautta. Kokoelmaa kartutettiin 493
nimekkeellä (468 nidettä). Aineistotyypeistä verkkoaineistot, kirjat ja kausijulkaisut karttuivat eniten. Kartunnan
painopiste oli sähköisissä aineistoissa. Kokoelmasta poistettiin 250 nidettä. Kevali-kokoelmassa oli vuoden päättyessä 12 309 nimekettä (16 212 nidettä).
Kevali-kokoelmasta tehtiin lainauksia uusintoineen
3 565. Luku on hivenen pienempi kuin vuonna 2012. Lainatapahtumia oli eniten Kehitysvammaliiton työntekijöillä
(55,7 %), sosiaali- ja terveysalan henkilöstöllä [sisältää myös
opettajat] (25,5 %) ja opiskelijoilla (14,6 %).

Kevali-kokoelman verkkokäyttö
Kevali-kokoelman verkko-ohjelmaan kohdistui yhteensä
59 118 haku- ym. toimintoa. Verkko-Kevaliin kohdistuu runsaasti hakuja, muun muassa kirjastot.fi-portaalin kautta,
jotka eivät sisällöltään liity vammaisalaan. Tämä näkyi erityisesti tekijä- ja teoksen nimi -hauissa. Yleisimmin käytetyt
vammaisalan hakusanat olivat vammaiset, oppimisvaikeudet, apuvälineet ja kehitysvammaiset nuoret. Yleisesti

verkko-Kevalin hakukäyttö oli noin 5 % pienempää kuin edellisvuonna, mutta asiakkaat uusivat verkossa lainojaan 22 %
enemmän kuin vuonna 2013.

Sähköiset lehdet
Kirjasto saavutti ulkomaisten, tieteellisten lehtien artikkelit pääsääntöisesti sähköisinä, erityisesti Academic Search
Premier (ASP) -tietokannan kautta. Lisäksi kirjastossa oli
luettavina runsaasti kotimaisia sosiaalialan lehtiä, erityisesti järjestölehtiä.

Tiedotus
Kirjaston tiedotuksessa keskeisellä sijalla oli sähköinen tiedotus, kanavina muun muassa jäsentiedotteet, sähköposti
ja kirjaston internet-sivusto. Sähköinen temaattinen tiedote
Uutukaiset ilmestyi toimintavuonna kahtena kaksoisnumerona. Numerossa 1–2 esiteltiin uusia kirjoja ja artikkeleita,
jotka käsittelivät vammaisten lasten elämää perheessä, koulussa ja yhteisönsä jäsenenä. Numerossa 3–4 oli teemana
Vammaiset nuoret ja nuoret aikuiset, ja sen keskeisiä aihepiirejä olivat vammaisten peruskoulun jälkeinen koulutus, siirtymävaiheet peruskoulusta valmentavaan tai ammatilliseen
koulutukseen sekä edelleen siirtyminen työelämään.
Kirjastoa ja tietopalvelua rahoittaa
Raha-automaattiyhdistys.
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Kehitysvamma-alan
Verneri-verkkopalvelu
Verneri.net on Kehitysvammaliiton koordinoima kehitysvamma-alan verkkopalvelu, joka toteutetaan yhteistyössä alan järjestöjen, säätiöiden ja sairaanhoitopiirien
kanssa (yhteistyökumppanit liitteessä 8). Vernerin tarkoitus on vaikuttaa muun muassa palvelutuotantoon ja palveluista päättävien valintoihin siten, että palvelujen laatu ja
elämänlaatu olisivat nykyistä ratkaisevammassa asemassa
palvelujen hankinnassa ja tuotannossa. Tarkoituksena
on myös tukea kehitysvammaisten henkilöiden ja heidän
läheistensä voimaantumista. Perimmäisenä tavoitteena on
edistää kehitysvammaisten henkilöiden hyvinvointia.

Yleiskielinen Verneri
Vernerin vuoden 2013 suurin asia oli yleiskielisen puolen
tekninen uudistus, jonka yhteydessä käytiin läpi koko olemassa oleva aineisto, tehtiin kielenhuoltoa, poistettiin
vanhentunutta tietoa ja päivitettiin jäljelle jäävää aineistoa. Myös navigaatio ja ulkoasu uudistettiin. Uudet sivut
avataan vuoden 2014 puolella.
Verneri pyrki edistämään KEHAS-ohjelman mukaista
kehitysvamma-alan rakennemuutosta ja tukemaan henkilöstön kehittymistä. Tietopakettia yksilökeskeisestä elämänsuunnittelusta, sen menetelmistä ja työkaluista
täydennettiin tuottamalla tietoa muun muassa emotionaalisesta tuesta ja positiivisesta riskiarvioinnista sekä
henkilökohtaisesta budjetoinnista. Lisäksi kirjoitettiin lisää
YK:n vammaisia ihmisiä koskevasta yleissopimuksesta,
VAMPOsta ja EU:n vammaisstrategiasta. Onnistuneen
muuttoprosessin tueksi luotiin uutta aineistoa muuttovalmennuksesta. Tietoa lisättiin myös terveydenhuollosta ja
koulunkäynnistä. Ajankohtaisia uutisia julkaistiin päivittäin.

kuva: iStock Photo

Neuvonta,
keskustelu ja vertaistuki
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Vernerin vammaisten lasten vanhemmille tarjoama asian
tuntijaneuvonta, koulutetut vertaistukihenkilöt sekä mahdollisuus keskinäiseen vertaistukeen verkossa tukevat
vanhempien jaksamista arjessa. Asiantuntijoiden neuvontapalstoilla vastattiin vuoden 2013 aikana 111 kysymykseen.
Kysymyksistä suurin osa (73) liittyi raskauteen ja vammaisuuteen. Muut kysymykset vaihtelivat suuresti aihepiiriltään ja koskivat muun muassa palveluja. Tukea haettiin
myös kasvatukseen ja vammaisuuteen liittyvien erityispiirteiden ymmärtämiseen ja käsittelyyn.
Vernerin vapaaehtoiset tukihenkilöt olivat käytettävissä keskusteluapuna tuen tarpeessa oleville ihmisille sekä avoimilla että suljetuilla keskustelupalstoilla.

Tukihenkilöille järjestettiin yhden viikonlopun kestoinen
koulutus- ja kehittämistilaisuus. Sen seurauksena sivuilla
aloitettiin Kuukauden kysymys -palsta, jonka ajatuksena
on nostaa keskusteluun vammaisten lasten perheitä
askarruttavia kysymyksiä.
Yleiskielisellä puolella toimi kaksi blogia: yksi omaisen
blogi, josta on tullut erittäin suosittu, sekä yksi ammattilaisen muuttovalmentajan blogi.

Selkokielinen Verneri
Vernerin selkokieliset sivut tarjoavat kehitysvammaisille
ihmisille tietoa ymmärrettävässä muodossa ja helppokäyttöisesti sekä kanavan itseilmaisulle.
Yksilökeskeistä elämänsuunnittelua koskevaa osiota jatkettiin tuottamalla harjoituksia, joiden avulla kehitysvammaiset henkilöt voivat konkreettisesti suunnitella omaa
elämäänsä joko yksin tai yhdessä ohjaajan kanssa. Selkosivuilla aloitettiin osio kunnan palveluista, ja ensimmäisenä
kirjoitettiin terveyskeskuksen ja kirjaston toiminnasta. Myös
muuttamisesta ja muuttovalmennuksesta tuotettiin tietoa
selkokielellä. YK:n vuosituhattavoitteista ja kestävästä kehityksestä saatiin TIDE-projektin kautta tietoa Verneriin.
Kehitysvammaisten ihmisten itsensä tuottamaa materiaalia lisättiin, muun muassa elokuva-arvosteluja, kuukauden mielipide -videosarja sekä kehitysvammaisten
henkilöiden omia musiikkivideoita. Kehitysvammaisilta
sivun käyttäjiltä saatiin vuoden aikana matkakertomuksia,
runoja ja tarinoita ihmissuhteista.
Selkokielisen puolen neuvontapalstalle tuli runsaasti
kysymyksiä, ja Verkko-Kerttu vastasi vuoden aikana noin
180 kysymykseen. Joulukuussa avattiin uusi seksuaalineuvontaan keskittyvä neuvontapalsta yhteistyössä Tampereen
kaupunkilähetyksen kanssa, joka tuotti myös selkokielisen
tietopaketin seksuaaliterveydestä.
Selkokielisillä sivuilla alkoi uusi blogi vuoden lopulla.
Ajankohtaisia uutisia ja tapahtumia julkaistiin päivittäin.

Tiedotus ja seuranta
Vernerin sähköinen uutiskirje lähetettiin neljä kertaa
vuoden aikana. Lisäksi tiedotettiin erikseen sosiaalialan
oppilaitosten opettajille. Facebookin hyödyntämistä markkinoinnissa pyrittiin tehostamaan lisäämällä päivitys
tiheyttä ja monipuolistamalla sisältöä. Vernerillä oli
vuoden lopussa 415 seuraajaa Facebookissa. Lisäksi palvelua markkinoitiin kehitysvammaisten kulttuuripäivillä,
Maailma kylässä -tapahtumassa ja YK:n lukutaitopäivän
tapahtumassa sekä Ketju- ja Leija-lehdissä.

Verneri-verkkopalvelun
sisältöä kehitettiin erityisesti
yksilöllisen elämänsuunnittelun
edistämiseksi palveluissa.
Kävijämäärät kasvoivat sekä yleisettä selkokielisillä sivuilla.
Verneri tarjoaa kehitysvammaisille
henkilöille, heidän läheisilleen
ja alan ammattilaisille
•• kehitysvammaisuuteen
liittyvää ajankohtaista tietoa
•• asiantuntijaneuvontaa
•• vertaistukea.

Sivuston käytettävyydestä ja saavutettavuudesta
pidettiin jatkuvasti huolta seuraamalla palautetta sekä
tekemällä vuoden lopussa kävijäkysely yleis- ja selkokielisellä puolella erikseen.
Kävijäkyselyn mukaan valtaosa yleiskielisen puolen
käyttäjistä oli kehitysvamma-alan ammattilaisia, omaisia
tai opiskelijoita. 18 % oli saanut sivuilta vertaistukea. 65 %
katsoi, että Vernerissä olevasta tiedosta on ollut käytännön
hyötyä, ja 33 % oli muuttanut toimintatapojaan Verneristä
saamansa tiedon perusteella. Selkokielisen puolen käyttäjistä 67 % katsoi, että tekstit olivat sopivia, viidelle prosentille liian vaikeita, ja liian helppoina niitä piti 28 %. Lähes
kaikki pitivät Vernerin sivujen käyttämistä helppona. 81 prosenttia kertoi oppineensa jotain uutta palvelusta.
Kävijämäärät kasvoivat edellisvuoteen verrattuna sekä
yleis- että selkokielisellä puolella. Yleiskielisen puolen kävijämäärä vaihteli välillä 22 899–36 935 kuukaudessa. Selkokielisellä puolella oli kuukausittaisia kävijöitä 2 234–6 252.
Yhteensä Vernerissä kävi keskimäärin noin 35 400 kävijää
kuukaudessa (29 500 v. 2012).
Verneri-verkkopalvelu sai tukea liitteessä 8
mainituilta yhteistyökumppaneilta ja
Raha-automaattiyhdistykseltä.
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Kaveripiiriyhteisöpalvelu

Kaveripiiri (www.kaveripiiri.fi) on helppokäyttöinen
sosiaalisen median palvelu ihmisille, joilla on erityistarpeita. Kaveripiirissä ihmiset viettävät vapaa-aikaansa, etsivät uusia ystäviä ja kumppaneita. Kaveripiirissä korostuu
aika ajoin ihmisten valtava yksinäisyys ja suunnaton
parisuhteen kaipuu.
Verneri ylläpiti Kaveripiiriä yhteistyössä Papunetverkkopalvelun kanssa. Rekisteröityneitä kävijöitä oli
vuoden lopussa 1 442.
Kaveripiiriä rahoittaa Raha-automaattiyhdistys.

Kuvataidekilpailuun lähetettiin 246 maalausta tai piirustusta. Kuvassa Jouko Pakarisen työ Intiaaniheimon maja.

Papunet
Papunetin toiminnan päämäärä on kehittää verkkopalvelujen saavutettavuutta ja tuottaa helppokäyttöisiä
verkkomateriaaleja ja -sovelluksia. Papunetin verkkosivujen viestintä on tarkoitettu ja suunnattu suoraan kehitys- ja puhevammaisille ihmisille. Papunet palvelee myös
viranomaistahoja, ammattilaisia ja oppilaitoksia, jotka tarvitsevat työssään ja viestinnässään saavutettavia verkkopalveluja kansalaisten digitasa-arvon takaamiseksi.
Yksikkö kehittää ja ylläpitää Papunet-sivustoa. Sivuilla
sisältöjä esitetään useilla eri keinoilla, esimerkiksi yleis-,
selko- ja blisskielellä, kuvilla tuettuna sekä videoiden ja animaatioiden avulla. Osa sisällöistä tuotetaan myös ruotsiksi ja englanniksi. Papunet-sivuston lisäksi yksikkö ylläpiti
ja kehitti vuonna 2013 helppokäyttöistä Kaveripiiri-yhteisöpalvelua, Selkokeskuksen, Tikoteekin ja Tikoteekki-verkoston
kotisivuja sekä kehitysvamma-alan Verneri-verkkopalvelua.
Papunet-verkkopalvelussa vierailtiin vuoden aikana
yli 1,71 miljoonaa kertaa. Sivuston käyttäjäaste on suuri
myös sivunlatauksien määrää tarkasteltaessa. Esimerkiksi lokakuussa viikolla 41 Papunetin sivuilta tehtiin
388 821 sivunlatausta. Tällä määrällä Papunet sijoittuisi
esimerkiksi TNS Metrix -palvelun listauksessa sadan suurimman sivuston joukkoon Suomessa.

Papunet edistää
sosiaalista hyvinvointia
Yhteiskunnan palveluiden siirtyessä verkkoon on puhevammaisia ihmisiä koskevista palveluista saatava tietoa
myös selkokielellä. Tällöin kannattaa hyödyntää erilaisia
esittämisen tapoja kuten videoita, animoituja kuvasarjoja ja kuvastoja.
Vuonna 2013 Papunetissa julkaistiin kuvallisia ja selkokielisiä aineistoja, jotka liittyivät turvallisuuteen, yleiseen
terveydenhoitoon, arjen toimintoihin ja muihin vammaisille henkilöille suunnattuihin palveluihin ja kulttuuriin.
Julkaisumuotoina käytettiin liikkuvaa kuvaa, kuvasarjoja
ja selkokieltä. Sisältöjä on tuotettu yhteistyössä esimerkiksi eri museoiden kanssa.
Papunetissa julkaistiin selkokieliset joulutarinat suomeksi
ja ruotsiksi, kertomuksia nuorille sekä tietoa koiran hoitamisesta. Toimintavuonna tuotettiin kuvallinen Minun suunnitelmani -työkalu, jota puhe- ja kehitysvammaiset ihmiset
voivat hyödyntää oman elämän suunnittelun välineenä.
Kuvasivuille tuotettiin kuvilla tuettuja tekstejä muun
muassa tähtitieteestä sekä fysiikkaan ja luonnontieteisiin liittyvistä ilmiöistä. Papunetin sivuilla julkaistuista
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Papunetin kuvapankkiin ja kuvatyökaluun lisättiin vuoden 2013 aikana lähes 6 000 ARASAAC-symbolia.

kommunikointikansioista tuotettiin tabletilla selattavia
versioita yhteistyössä sivuston käyttäjien kanssa. Sivuston
käyttäjät jakoivat myös tuottamiaan kuvallisia kommunikointisanastoja Papunetin kautta.
Keväällä 2013 käynnistyi projekti, jonka tarkoituksena on kehittää Helinä Rautavaaran museon tiedollista
saavutettavuutta. Hankkeessa tuotetaan selkokielistä
materiaalia sekä kuvakommunikoinnissa käytettäviä
materiaaleja. Ne julkaistaan Papunetin sivuilla, ja niitä
käytetään vuoden 2014 aikana museon organisoimissa
työpajoissa. Hankkeessa on mukana Tikoteekki ja Ruskeasuon koulun oppilaita.

Papunetista tietoa ja materiaalia
omaisille ja ammattilaisille

Papunet-verkkopalvelu tarjoaa tietoa puhevammaisten
ihmisten omaisille ja läheisille sekä alalla työskenteleville
tai alaa opiskeleville henkilöille. Vuonna 2013 Papunetin
sivuilla julkaistiin OIVA-hankkeen tuottamaa tietoa vaikeasti muistisairaan ihmisen kohtaamiseen ja vuorovaikutuksen tukemiseen sekä päivitettiin puhevammaisten
tulkkauspalvelu -osio ja puhevammaisuusosio. Sivuilla julkaistiin myös Mirja Muurimaan tuottama Kuunteleva kosketus -opaskirja, jossa perehdytetään kehitysvammaisten
ihmisten hoitavaan kommunikaatioon.
Toimintavuoden aikana kuvapankin ja -työkalun tarjontaa täydennettiin yli 7 000 kuvalla, joita voidaan hyödyntää
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niin toiminnanohjauksen kuin kommunikoinninkin apuvälineissä. Kuvapankissa ja -työkalussa on yli 28 000 kuvaa,
ja niiden käyttöaste on korkea. Esimerkkinä kuvatyökalun
käyttöasteesta sen tulostus- tai tallennustoimintoja kertyi
vuonna 2013 yli 160 000 kappaletta.
Loppusyksystä 2013 avattiin kuvakommunikoinnista
oma teemaosio. Osioon on koottu tietoa kuvakommunikoinnista sekä kommunikointiin sopivia materiaaleja.

Verkkopalveluiden
saavutettavuuden merkitys kasvaa

Tietoyhteiskunnassa osaa väestöstä uhkaa digisyrjäytyminen. Papunetin rooli muuttuvassa yhteiskunnassa on
olla taho, joka vaikuttaa merkittävästi sähköisten palvelujen helppokäyttöisyyteen.
Vuoden aikana yhteistyötä jatkettiin oppilaitosten
kanssa saavutettavien verkkosovellusten kehittämisessä.
Yksikkö osallistui myös korkeakoulujen Saavutettava tietoja viestintäympäristö -suosituksen kehittämiseen.
Papunetin saavutettavuussivuston kautta verkkopalvelujen kehittäjät ja tuottajat saavat tietoa, materiaalia ja ohjeistuksia verkon saavutettavuudesta.
Toimintavuoden aikana Papunet-verkkopalveluyksikkö
ohjasi opinnäytetyön, jossa Turun kaupungin verkkopalvelun saavutettavuutta arvioitiin. Opinnäytetyössä tuotetut mallidokumentit jaetaan saavutettavuussivustolla
kevään 2014 aikana.

Papunet-sivustolla vierailtiin
vuoden aikana yli 1,7 miljoonaa
kertaa. Sivusto on alallaan Suomen
merkittävin verkkopalvelu ja
sijoittuu useiden mittarien mukaan
Suomen sivustojen vertailussa
sadan suurimman joukkoon.
Papunet-yksikön toiminnan
päätavoitteet olivat

kuva: iStock Photo

Tekniikan muutoksessa mukana
Uusien päätelaitteiden, esimerkiksi tablet-laitteiden, kehittymisen myötä on kehitys- ja puhevammaisille ihmisille
kehitettyjen toimintaympäristöjen mukauduttava tekniikan muutoksiin. Tablet-laitteita voidaan perustella niiden
helppokäyttöisyydellä, ja ne soveltuvatkin usein hyvin tietokoneen käytössä tukea tarvitseville ihmisille.
Vuoden 2013 aikana uudistettiin suomen-, ruotsin- ja
englanninkieliset Pelisivut sekä Selkosivut niin, että ne toimivat kaikilla yleisesti käytössä olevilla laitteilla. Pelisivuilla
sijaitsevien pelien muokkaamista tablet-laitteilla toimiviksi
jatketaan vuoden 2014 aikana. Myös Papunetin ylläpitämissä verkkopalveluissa käytössä oleva puhesyntetisaattorisovellus on päivitetty eri päätelaitteilla toimivaksi.

Papunet on kanava vaikuttamiseen
ja vuorovaikutukseen

Papunetin keskusteluryhmät, kommentointimahdollisuus
ja puhevammaisten sekä ammattilaisten pitämät blogit
tarjoavat mahdollisuuden osallistua. Blogeihin tuotettiin
noin 30 kirjoitusta neljältä eri kirjoittajalta ja kirjoituksiin
tuli yli 100 kommenttia. Facebook-seuraajien määrä kasvoi.
Seuraajia oli vuoden lopussa 2 857 kappaletta. Sähköpostitiedotteen tilaajia oli 1 040 henkilöä. Tiedote lähetettiin kuukausittain. Papunetin YouTube-kanavalle lisättiin yhdeksän
videota. Niitä katsottiin vuoden aikana 7 748 kertaa.

•• tuottaa vuorovaikutteisia ja
helppokäyttöisiä materiaaleja
ja sovelluksia, jotka toimivat
myös uusissa päätelaitteissa
•• tuottaa ja kehittää saavutettavaa
tietoa ja materiaalia yhdessä
käyttäjien kanssa
•• edistää tietoyhteiskunnan
saavutettavuutta tekemällä ohjeita
ja materiaalia verkkopalveluiden
helppokäyttöisyyden lisäämiseksi.

Papunetin työtä ohjaa vuoropuhelu puhe- ja kehitysvammaisten ihmisten, heidän lähi-ihmistensä sekä
alalla toimivien ammattilaisten kanssa. Papunetin
käyttäjien lähettämien palautteiden ja yhteydenottojen määrä on kasvanut, ja toimintavuonna palautteita tuli sivuston palautejärjestelmän, sähköpostin
tai puhelimen välityksellä keskimäärin viisi kappaletta
vuorokaudessa. Kaikkiin yhteyst iedot sisältäneisiin
palautteisiin vastattiin.
Vuoden aikana järjestettiin yhdennentoista kerran
puhe- ja kehitysvammaisille ihmisille suunnattu kuvataidekilpailu, johon lähetettiin 246 eri tekniikoin toteutettua maalausta ja piirustusta. Näyttely kilpailun töistä
oli esillä Harjun nuorisotalolla sekä Malmin kirjastossa.
Aikaisempi, vuoden 2012 10-vuotisjuhlanäyttely kiersi
Lahden kaupunginkirjastossa, Rovaniemen kirjastossa
sekä Hyvän mielen talossa Helsingissä.
Papunet-verkkopalvelua rahoittaa Rahaautomaattiyhdistys. Selkokielisten verkkokirjojen
kehittämiseen ja tuottamiseen saatiin opetusja kulttuuriministeriön selkokirjallisuuden
valtiontukea. Myös Helinä Rautavaaran museon
saavutettavuusprojektia rahoitti opetus- ja
kulttuuriministeriö. Selkokielisten sivujen uudistus
toteutettiin liikenne- ja viestintäministeriön
osittaisella erillisrahoituksella.
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Aikakausmedia palkitsi Selkosanomien verkkolehden Vuoden digitaalinen innovaatio -palkinnolla.
Verkkolehden sisällöstä vastaa Selkokeskus, teknisestä toteutuksesta Papunet-verkkopalvelu. Kuva: Arto Viikari

Selkokeskus
Selkokeskus kehittää selkokieltä ja tuottaa selko
aineistoja ihmisille, jotka eivät kielivaikeuksiensa vuoksi saa
riittävästi tietoa ympäröivästä yhteiskunnasta. Selkokeskus
palvelee myös ammattilaisia ja viranomaisia, jotka tarvitsevat työssään selkokieltä. Selkokeskus julkaisee selkokielisiä
uutislehtiä Selkosanomat ja LL-Bladet, tuottaa sisältöjä selkoverkkosivuille, järjestää selkokieleen liittyviä palveluita,
edistää selkokirjallisuuden julkaisemista Suomessa sekä toimii alan yhteistyö- ja tiedotuskanavana.

Tietoa selkokielellä
Selkokeskuksen tavoitteena on edistää selkokielisen ajankohtaistiedon ja muun tiedotusaineiston julkaisemista
Suomessa. Selkosanomat ja sen ruotsinkielinen sisarlehti
LL-Bladet ovat Suomen ainoat selkokieliset uutislehdet.
Vuonna 2013 ilmestyi 23 numeroa. Lehdissä käsiteltiin kotimaan ja ulkomaiden uutisia, urheilua, viihdettä, kulttuuria
sekä erilaisia arkielämän aiheita. Painettujen lehtien levikki
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oli yhteensä noin 3 800 vuosikertaa (Selkosanomat n. 2 800,
LL-Bladet n. 900). Lehdet ilmestyivät painettuina ja Selkosanomat lisäksi verkkolehtenä. Verkkolehdessä jatkettiin edellisenä vuonna perustettua suomen kielen harjoitussivua.
Vuoden lopussa valmisteltiin myös LL-Bladetin verkkolehteä, joka alkoi ilmestyä vuoden 2014 alusta. Sivuston rakenteessa hyödynnettiin Papunet-verkkopalvelun Selkosanomien
verkkolehteen suunnittelemaa rakennetta ja ulkoasua.
Selkokielen tarve kasvaa, ja yhä useammat tahot Suomessa haluavat julkaista tiedotusaineistoja myös selkokielellä. Selkokeskus tarjoaa apua ja tukea selkokielistämiseen.
Vuonna 2013 Selkokeskukselta tilattiin 18 selkomukautusta,
jotka vaihtelivat laajuudeltaan muutamasta sivusta 60
sivuun. Tilaajia olivat muun muassa valtiovarainministeriön
kanslia, lapsiasiainvaltuutetun toimisto, Kela, eduskunnan
oikeusasiamiehen kanslia, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos,
Vammaisfoorumi ja Fimea. Lisäksi Selkokeskus teki ilmaisen
selkologotarkistuksen 30 selkoaineistolle ja tuki aloittelevia
selkokirjoittajia antamalla arviointeja selkoteksteistä.

Tietoa selkokielestä
Selkokeskus kehittää selkokielen teoriaa ja jakaa tietoa selkokielestä kaikille sitä tarvitseville. Vuoden 2013 aikana valmisteltiin yhteistyössä Selkokeskuksen neuvottelukunnan kanssa
selkokielen strategiaa. Strategiassa ilmaistaan ne tavoitteet,
joiden pohjalta selkokieltä ja -aineistoja tulisi kehittää Suomessa seuraavan neljän vuoden aikana. Lisäksi valmisteltiin
selkokielen tarvearviota. Uuden tarvearvion mukaan selkokieltä tarvitsee Suomessa noin 500 000 ihmistä. Strategia ja
tarvearvio julkaistiin tammikuussa 2014.
Vuonna 2013 uudistettiin selkokirjoittamisen ohjeistusta kehittämällä selkokielen mittaria, jonka tavoitteena
on toimia asiantuntijoiden apuna ja edistää selkokielen
tutkimusta. Mittarin kehittämiseen saatiin kielen asian
tuntemusta Kotimaisten kielten keskuksesta. Mittarin
kehittäminen jatkuu vuonna 2014. Mittarin pohjalta kehitettiin myös selkokoulutusaineistoja, joilla Selkokeskuksen
asiantuntijat pitävät koulutuksia ja tietoiskuja selkokielestä.
Selkokieleen liittyvät ohjeet on koottu Selkokeskuksen
yleiskielisille sivuille kaikkien käytettäväksi. Vuoden lopulla valmisteltiin näiden sivujen sisällöllistä uudistusta etenkin selkokielen teoriaan liittyvien kokonaisuuksien osalta. Yleiskielisillä
sivuilla kävi keskimäärin noin 3 000 kävijää kuukaudessa.
Yhteistyössä Papunetin kanssa jatkettiin selkoverkkosivujen
arviointia ja ohjausta. Papunet arvioi sivuston teknisen saavutettavuuden ja Selkokeskus tekstien selkokielisyyden.
Tietoa selkokielestä ja selkoaineistoista levitettiin
myös verkkotiedotteessa, joka lähetettiin viisi kertaa 682
tilaajalle. Selkokeskuksen Facebook-sivulla oli vuoden
lopussa 696 käyttäjää.

Aikakausmedia palkitsi
Selkosanomien verkkolehden
vuoden digitaalisena innovaationa.
Ilmainen verkkolehti ilmestyy
joka toinen viikko osoitteessa
www.selkosanomat.fi.
Selkokeskuksen toiminnan
päätavoitteet olivat
•• julkaista selkokielistä uutisja tiedotusaineistoa
•• laatia uudistettu
selkokielen tarvearvio
•• valmistella Suomen selkokielen
strategia vuosiksi 2014–2018
•• osallistua Papunetin selkosivujen
uudistukseen sisällöllisten
uudistusten osalta.

Tukea selkokirjallisuudelle

Yhteistyö eri tahojen kanssa

Selkokeskuksen tavoitteena on edistää ihmisten mahdollisuuksia lukea ja päästä osalliseksi kirjallisuudesta kielellisistä vaikeuksistaan huolimatta. Selkokirjallisuutta tuetaan
Suomessa opetus- ja kulttuuriministeriön selkokirjallisuuden valtiontuella, jota Selkokeskus jakaa edelleen selkokirjojen ja muun saavutettavan kirjallisuuden tekijöille. Tuen
jakaa Selkokeskuksen yhteydessä toimiva erillinen selkokirjatyöryhmä, johon muun muassa kirjailija- ja kirjastojärjestöt nimeävät edustajansa.
Vuonna 2013 tukea myönnettiin 53 hakijalle 22 selkojulkaisuun (18 suomenkielistä, 4 ruotsinkielistä). Tukea
myönnettiin selkojulkaisujen kirjoittajille, kääntäjille,
mukauttajille, kuvittajille ja kustantajille sekä koskettelukirjojen tekijöille. Lisäksi työryhmä myönsi selkologoja selkokirjoille. Vuoden aikana ilmestyi 14 selkologon saanutta
kauno- tai tietojulkaisua eri kustantajilta. Osa julkaisuista
ilmestyi verkkokirjoina. Valtiontuella julkaistiin myös uusi
selkokirjaesite sekä osallistuttiin Helsingin kirjamessuille.
Messuohjelmaan kuului myös selkotietoisku, jossa kirjailija
Anna-Leena Härkönen haastoi kirjailija Reijo Mäen selkokirjakummiksi. Samalla Oulun kaupunginkirjastolle myönnettiin selkokirjallisuuden Seesam-palkinto.
Selkokeskuksen voittoa tuottamattoman selkokirjavälityksen kautta myytiin vuoden aikana 865 selkokirjaa.

Selkokeskus pyrkii yhteistyöhön eri tahojen kanssa selkokielen aseman parantamiseksi. Yhteistyön pääkanavana toimii
Selkokeskuksen neuvottelukunta, johon tällä toimikaudella edustajansa oli nimennyt 19 sosiaali- ja terveysalan
järjestöä, yhdeksän yliopistoa, korkeakoulua, oppilaitosta
tai valtion tutkimuslaitosta sekä kahdeksan muuta tahoa.
Neuvottelukunta kokoontui kolme kertaa ja järjesti opintomatkan Jyväskylään, jossa tutustuttiin muun muassa kansainväliseen aikuisten lukutaitotutkimukseen (PIAAC 2012)
Jyväskylän yliopiston koulutuksentutkimuksen laitoksella
sekä Niilo Mäki Instituuttiin ja Agora Centeriin.
Selkouutislehtien ja kaksikielisten selkoaineistojen julkaisemisessa Selkokeskus tekee yhteistyötä Förbundet de Utvecklingsstördas Väl -järjestön LL-Centerin kanssa. Tavoitteena on
tuottaa selkoaineistoja kummallakin kotimaisella kielellä.
Selkokeskus teki aloitteita selkokielen edistämiseksi eri
tahoilla. Selkokeskuksen aloitteesta mm. Kunta-alan kehittämissäätiö Kaks julkaisi keväällä 2013 kuntien selko-oppaan.
Selkokeskuksen toimintaa ja selkolehtien
julkaisua rahoitti Raha-automaattiyhdistys.
Selkosanomien verkkolehden harjoitussivujen
tehtävät teki Axxell Monikulttuurisuuskeskus
Opetushallituksen erillisrahoituksella.
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Tikoteekki
Tikoteekin toiminnan tavoitteena on puhevammaisten
ihmisten osallisuuden ja kommunikoinnin mahdollisuuksien lisääminen yhteiskunnassa. Toiminnassa etsitään
myös keinoja tukea lähi-ihmisten vuorovaikutus- ja kommunikointitaitoja niin, että puhevammainen ihminen tulee
kuulluksi ja ymmärretyksi omassa yhteisössään. Tikoteekin tiedotus-, koulutus- ja vaikuttamistoiminta kohdistuu
sosiaali-, terveys- ja opetusalan ammattilaisten lisäksi lainsäätäjiin ja viranomaisiin. Koulutustoiminnan avulla juurrutetaan Tikoteekissa kehitettyjä toimintamalleja ja levitetään
tietoa uusista kommunikointiin liittyvistä materiaaleista,
sovelluksista ja ohjaintavoista.
Tikoteekki aloitti toimintavuonna selvitystyön koskien
nykyisiä kommunikoinnin palvelujärjestelmien rakenteita
ja rahoitusta. Selvitystä varten kuultiin alan ammattilaisten
näkemyksiä erilaisista kommunikoinnin apuvälinepalveluiden malleista perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa. Lisäksi selvitettiin kommunikaatio-opetuksen
sisältöjä ja toteutusta. Seuraavaksi tullaan kuulemaan puhevammaisten ja heidän lähi-ihmistensä näkemyksiä.

Uudet kommunikointikansiot
tarjoavat vaihtoehtoja
apuvälineen valintaan
Kommunikointikansioita kehittämällä Tikoteekki haluaa
tarjota erilaisia vaihtoehtoja kommunikoinnin apuvälineen
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valintaan. Toimintavuonna kehitettiin kymmenen erilaista
SANOMA-kommunikointikansiota. Lisäksi tuotteistettiin
auditiiviseen askellukseen kehitetty POLKU-kansio ja sen
käytön tueksi video. Erityisesti lapsille soveltuva ALKU-kommunikointikansio esiteltiin Apuvälinemessuilla, mutta sen
tuotanto ja myynti siirtyivät vuodelle 2014.

Muistisairaiden kohtaamista
tukevan materiaalin levittäminen

OIVALLA vuorovaikutukseen -hanke päättyi maaliskuussa
2013. Tikoteekki jatkoi hankkeessa tuotettujen muistimateriaalien markkinointia alan toimijoille ja järjestöille. Papunetin Muisti-teemasivujen yksilöity kokonaiskävijämäärä oli
4 600. Gerontologia- ja Puheterapeutti-lehdissä julkaistiin
aiheeseen liittyvät artikkelit. Lisäksi asia oli esillä Muistiliiton Muisti-lehdessä. Muistimateriaaleja esiteltiin Gerontologia-päivien posterinäyttelyssä ja Muistihoitajapäivillä ja
niistä lähetettiin tiedote valtakunnalliselle Muistiluotsi-verkostolle. Lisäksi muistimateriaaleihin kuuluvan Hoivalluksia-materiaalin käytöstä käynnistettiin tutkimus kahdessa
muistisairaille ihmisille palveluja tarjoavassa ryhmäkodissa
kahden Helsingin yliopiston tutkijan toimesta.

OIVA-työn jatkaminen
Tikoteekki jatkoi OIVALLA vuorovaikutukseen -projektin päätyttyä uusien OIVA-ohjaajien kouluttamista organisaatioihin,

Tikoteekki julkaisi uudenlaisia
kommunikointikansioita ja jatkoi
uusien vuorovaikutusta vahvistavien
toimintamallien kehittämistä.
Tietotekniikka- ja
kommunikaatiokeskus
Tikoteekin päätavoitteita on
•• vaikuttaa puhevammaisten
ihmisten kommunikointia tukevien
palveluiden kehittymiseen
•• kehittää toimintamalleja ja
materiaaleja tukemaan ja
vahvistamaan yhteisön ja
puhevammaisen henkilön
vuorovaikutusta ja kommunikointia
•• levittää tietoa vuorovaikutuksesta,
kommunikoinnista ja
tietotekniikan mahdollisuuksista.
Kuvat: Pekka Elomaa

puhevammaisten ihmisten ja työntekijöiden vuorovaikutuksen vahvistamista mallin avulla ja OIVA-verkoston ylläpitämistä. OIVAsta jaettiin tietoa muun muassa kansainvälisessä
VERP-kongressissa Newcastlessa. Lisäksi julkaistiin Videointi
vuorovaikutuksen tukena kehitysvammaisten lasten opetusryhmässä -artikkeli MLL:n Lasten ja Nuorten Kuntoutussäätiön teoksessa Vuorovaikutus kuvassa.
Lisäksi käynnistettiin OIVA-videoklinikan kokeilu ja kehittämistyö. Tavoitteena on selvittää OIVA-tyyppisen työskentelytavan soveltuvuus yksittäisen puhevammaisen henkilön
vuorovaikutuksen tutkimiseen ja vuorovaikutuskumppaneiden osaamisen vahvistamiseen. Kokeilut jatkuvat vuoden
2014 puolella. Kehittämistyön tuloksena saadaan työvälineitä
ja videopohjainen toimintatapa kuntouttajille, jotka työskentelevät vaikeimmin puhevammaisten ihmisten kanssa.

kuntoutusjaksoa HUS:n Lastenlinnan Autismiyksikössä.
Mukana oli kaksi 2–3-vuotiasta vahvasti autistista lasta, heidän vanhempansa, päivähoitohenkilöstö sekä kuntouttavat
puheterapeutit. Palautteissa vanhemmat ja ammattilaiset
totesivat, että voimauttava vuorovaikutus ja vuorovaikutusvideoiden havainnointi kannattaa:

Voimauttava vuorovaikutus
-mallin kokeilu Lastenlinnassa

HYP-toimintamalli
haastaa asennemuutokseen

Toimintavuonna Tikoteekki teki kyselyn kuntoutuksen
ammattilaisille. Sen avulla haluttiin selvittää, millaisia toimintamalleja on käytössä vaikeasti kehitysvammaisten ja
autististen lasten ja heidän läheistensä vuorovaikutussuhteen tukemiseen. Lisäksi haluttiin selvittää, millaisia työkaluja
käytetään vuorovaikutussuhteen muutoksien seurantaan.
Tällaisen työvälineen kehittämiseksi toimintavuonna kokeiltiin voimauttavan vuorovaikutuksen (Intensive Interaction)
periaatteita ja videopohjaista työskentelyä hyödyntävää

”Vanhemmat ovat saaneet kokemuksen, että vanhemman
tehtävänä ei välttämättä tarvitse olla aina tekemisen keksiminen. Joskus voi vain olla läsnä ja antaa lapsen johtaa.”
Kentältä saatujen kokemusten ja kyselyn pohjalta tehtiin
uusi hankehakemus. Raha-automaattiyhdistys ei myöntänyt hankkeelle rahoitusta. Kehittämistyötä jatketaan toiminta-avustuksen sallimissa puitteissa.

OIVA-vuorovaikutusmallin rinnalle Tikoteekki käynnisti australialaisen HOP-toimintamallin tuomisen Suomeen. Toimintamallin suomenkielinen lyhenne on HYP (huomioivaa
yhdessäoloa päivittäin). Mallin kokeileminen aloitettiin kahdessa kehitysvammaisten ja/tai autisminkirjon oppilaiden
ryhmässä sekä yhdessä ryhmäkodissa, jossa asuu ikääntyviä muistisairaita kehitysvammaisia. HYP-mallin ohjevihko
ja seurantalomakkeet käännettiin suomeksi. Mallin levittämistyö jatkuu vuonna 2014.
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Kuva: Pekka Elomaa

Tietotekniikka
kommunikoinnin tukena
Tikoteekki seuraa ja kehittää kommunikointia tukevia sovelluksia ja käytäntöjä puhevammaisten asiakkaiden käyttöön.
Tikoteekki toteutti vuoden aikana yhdeksän kommunikoinnin apuvälinearviointia vaikeasti puhevammaisille henkilöille.
Toimintavuoden aikana julkaistiin TAIKE-taulustosta päivitetty versio 2.1, johon lisättiin kategoriapohjainen sanasto.
Päivityksen tueksi tehtiin kymmenkunta ohjevideota. Myös
kielellisen Tikoteekki-taivuttimen edelleen kehittämistä selvitettiin, mutta asiassa ei edetty pidemmälle. Windowstableteissa toimivan sähköisen SANOMA-kansion toteutus
käynnistettiin loppuvuodesta. Katseohjauksen käyttöönottoa kehitettiin testaamalla PC Eye -sovellusta, harjoitusohjelmia ja testipatteristoa.
Vuoden aikana käynnistyi yhteistyö Nokian ja Leadinin
kanssa kuvapohjaisen tekstiviestisovelluksen kehittämisestä.
Tikoteekki yhteistyössä Papunetin kanssa vastasi kokeiluprojektissa sovelluksen sisällöistä ja sovelluksen käyttäjäkokeiluista puhevammaisten ihmisten kommunikoinnin tukena.

Tiedotus
Tikoteekki koordinoi lokakuussa järjestetyn Puhevammaisten viikon. Viikon tavoitteena oli tuoda esille
puhevammaisten ihmisen omaa ääntä, kertoa puhevammaisuudesta ja erilaisista mahdollisuuksista
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kommunikoida. Tikoteekki järjesti viikon aikana Helsingissä
Narinkkatorin yleisötapahtuman, Tikoteekin Avoimet ovet
-tilaisuuden sekä yhteistyössä DocPointin kanssa elokuvatapahtuman ja paneelikeskustelun. Tikoteekki vastasi viikon FB-sivuista ja verkkosivustosta.
Tikoteekki järjesti myös kaksi erityisesti opiskelijoille
suunnattua Avoimet ovet -tilaisuutta. Kommunikoinnin
ratkaisuihin ja mahdollisuuksiin kävi tutustumassa yli 400
vierailijaa. Lisäksi järjestettiin avoin Studia AAC -tilaisuus
tableteista kommunikoinnin apuvälineinä. Keskustelutilaisuuteen osallistui 35 henkilöä.
Tikoteekki julkaisi kolme Tikonen-tiedotetta, joiden yhteispainos oli 5 100 kappaletta sekä Oivallinentiedotteen pdf-muodossa. Oppaasta kommunikoinnin
apuvälinepalveluihin otettiin 2. painos (5 000 kpl). Tikoteekin opas-sarjan oppaita jaettiin ja postitettiin vuoden aikana yhteensä 11 980 kappaletta. Eniten tilattiin
Vuorotellen-opasta, Kohdaten-opasta sekä Kuvat kommunikoinnissa -opasta.
Tikoteekin omilla verkkosivuilla (www.tikoteekki.fi)
oli vuoden aikana 51 300 kävijää. Tikoteekkiverkosto.fisivustolla oli 21 000 kävijää. Lisäksi Tikoteekilla oli oma
Facebook-sivu, jolla oli 809 tykkääjää. Tikoteekki tuotti
toimintavuoden aikana YouTubessa olevalle Paputuubikanavalle seitsemän videota, joita oli katsottu yhteensä
5 652 kertaa.
Puhelimitse ja sähköpostitse annettu neuvonta puhevammaisille ihmisille ja heidän omaisilleen sekä alan työntekijöille kohdistui kommunikoinnin apuvälinepalveluihin
ohjaamiseen sekä kommunikointikeinojen, laitteiden ja
sovellusten käyttöön. Näitä yhteydenottoja tuli toimintavuoden aikana yli 1 000 kertaa.
Toimintavuonna avattiin uusi suljettu TikoNettiverkkosivusto keskustelun ja tiedonvaihdon tueksi sekä
materiaalien ja käytäntöjen välittämiseksi kommunikoinnin apuvälinepalveluista vastaaville henkilöille.
Tämän toiminnan tavoitteena on yhdenmukaistaa kommunikoinnin apuvälineiden saatavuuskäytäntöjä eri
puolilla Suomea.

Yhdessä enemmän
Tikoteekki teki tiivistä yhteistyötä alan järjestöjen, puhevammaisten ihmisten, heidän lähi-ihmistensä sekä
viranomaistahojen kanssa. Kelan tulkkauspalveluyhteistyöfoorumissa Tikoteekki edusti yhdessä CP-liiton kanssa
puhevammaisten asiaa. Lisäksi Tikoteekki on mukana
Aivoliiton kommunikaatiokeskuksen ohjausryhmässä ja
Ovet auki afaattisille -hankkeen johtoryhmässä. Yhteistyö jatkui myös THL:n, Ruskiksen kehittämiskeskuksen ja
Tikoteekki-verkoston kanssa.
Tikoteekin toimintaa rahoitti Rahaautomaattiyhdistys. Koulutustoiminta rahoitettiin
osallistumismaksuilla. Kommunikoinnin
apuvälinearvioinnit toteutettiin HUS:n ja
vakuutusyhtiön maksusitoumuksilla.

Kuva: Muusa Kostilainen

Opike
Vuonna 2013 Opikkeessa oli työn alla 60 tuotetta. Tuotanto koostuu uusista painotuotteista, sähköisistä materiaaleista ja viestintämateriaaleista. Tuotannossa valmistui
kymmenen painettua materiaalia ja viisitoista verkkotuotetta.
Lisäksi uusintapainokset otettiin 39 vanhasta tuotteesta.
Vuonna 2013 tuotetut painetut materiaalit:
• Vannasmaa & Luukkainen: Aikarumpu.
Vaikeavammaisille henkilöille suunnattu
toiminnallinen musiikkimateriaali, joka tutustuttaa
ajan käsitteeseen ja vuodenkiertoon. Sopii
erinomaisesti päiväkoteihin ja kouluihin.
• A’Echevarria & Patience: Ajattelun taidot.
Pieni ohjaajan opas arkipäiväisten
ajattelutaitojen opettamiseen.
• Kokko: Koirankujeita. Loogisen päättelyn
peli, jota voi pelata monella eri tasolla
havainnoinnin harjoittamisesta aina
vaikeampien loogisten sarjojen ratkaisemiseen.
Peli soveltuu kaikenikäisille.
• Härkönen: Häräntappoase. Johanna Kartion
selkokielinen mukautus klassikkoteoksesta.
• Sjöblom: Päivänselvää – Ympäristö- ja
luonnontieto. Kirja käsittelee käytännöllisesti
luontoa ja siellä tavattavia tuttuja eliöitä.
• Sjöblom: Päivänselvää – Biologia ja maantieto.
Biologian luvut käsittelevät ihmisen kehoon,
elintarvikkeisiin ja metsän elämään liittyviä
asioita. Maantiedossa käsitellään eri maanosia.

Toimintaympäristön digitalisoituminen asettaa haasteita materiaalituotantoon ja jakeluun. Vuonna 2013
selviteltiinkin erilaisia kaupallisten ja yleishyödyllisten palveluntarjoajien jakelukanavamahdollisuuksia. Toiminnan
kehittäminen painottui verkkokaupan kehittämiseen sekä
tablettimaailman mahdollisuuksiin tutustumiseen.
Opikkeen tuotannossa on kestosuosikkeja, jotka vuosi
toisensa jälkeen löytävät tarvitsijansa. Vuonna 2013 myydyimpiä tuotteita olivat
• Attwood: Aspergerin oireyhtymä
lapsuudesta aikuisuuteen (2012) 583 kpl
• Vannasmaa & Luukkainen:
Aikarumpu (2013) 484 kpl
• Kaikkonen & Uusitalo: Kuvionuotit 1 (1999) 402 kpl
• O’Regan: Haastava käytös (2012) 349 kpl
• Härkönen: Häräntappoase (2013) 312 kpl
• Lehtiniemi & Wäre: Salainen aapinen:
Harjoitusvihko 1, suuraakkoset (2003) 258 kpl.
Opikkeen tuottamat kirjat löysivät edelleen osaksi eri oppilaitosten kurssikirjallisuutta.

Messuilla ja verkossa tavataan
Vuonna 2013 juhlistettiin 25-vuotiasta Opiketta muun
muassa erilaisilla alennuskampanjoilla ja valokuvakilpailulla. Yksi juhlavuoden asiakastapahtumista oli osallistuminen SuomiAreenaan Porissa. Opike toi tapahtumassa esille
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Opike on edistänyt jo 25 vuotta
ihmisten mahdollisuutta
oppia, osallistua ja onnistua.
Se on tuottanut kotimaiseen
kehittämistyöhön perustuvaa
materiaalia ja palveluita
elinikäisen oppimisen tueksi.
Opikkeen tavoitteena on

muun muassa toiminnallisia tapoja oppia matematiikkaa ja
järjesti seminaarin teemalla Syrjäytymisen ABC.
Keskus esittäytyi ympäri Suomen erilaisissa messu- ja
näyttelytapahtumissa kuullen kentän ajatuksia ja tavaten muita alan toimijoita. Osalla messuista pidettiin
myös esitys. Opike osallistui mm. Apuväline-, Educa- ja
Varhaiskasvatus-messuille sekä Ammatillisten opettajien
kehittämispäiviin ja ITK-päiville. Näiden lisäksi osallistuttiin pienimuotoisempiin paikallisiin näyttelytapahtumiin.
Opikkeessa kävi runsaasti alan ammattihenkilöstöä,
opiskelijaryhmiä ja omaisia tutustumassa Kehitysvammaliiton ja Opikkeen toimintaan. 130 henkilöä kävi yksittäin tutustumassa tuotteisiimme ja ryhmävierailijoita
oli kaikkiaan 889 henkilöä, joista kaukaisimmat saapuivat Japanista asti.
Opike vahvisti sähköistä viestintää sosiaalisessa mediassa. Lisäksi tuotettiin kaksi Opike-uutiset-lehteä, joista toinen printtinä ja toinen sähköisenä. Asiakkaille lähetettiin
kuusi sähköistä Opike-kirjettä. Vuoden alussa keskus julkaisi koko Kehitysvammaliiton tuoteluettelon. Tikas-verkostolle lähetettiin kolme Tikas-tervehdystä, joissa kerrottiin
tvt-opetuksen ajankohtaisista asioista.
Opike.fi-ympäristöä kehitettiin edelleen toimintavuoden aikana ja sen sisältöjä kasvatettiin. Esimerkiksi
tuotesivuille tuotettiin videoita ja tuotteisiin liittyviä
lisämateriaaleja.

Yhteistyöllä eteenpäin
Yhteistyö on resurssi ja mahdollisuus kehittämiseen. Kumppanimme ovat yksittäisiä tuotteiden kehittäjiä, alan yrityksiä, järjestöjä ja muita yleishyödyllisiä toimijoita. Yhteinen
tavoite on saada aikaan yhdessä enemmän. Kumppaneitamme alan järjestöjen lisäksi olivat mm. Vantaan kaupungin erityisopetus, Tevella, Early Learning, Opetushallitus,
Postipuun koulu, Luksia, Satakunnan sosiaalitoimi ja opetustoimi, Honkalampi-säätiö ja Itä-Suomen yliopisto.
Opikkeen tuotteista solmittiin muutamia käännös- ja
julkaisusopimuksia. FDUV käänsi ruotsiksi Koirankujeita
sekä Tikaksen arviointilomakkeet ja opetussuunnitelman.
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•• edistää erilaisten oppijoiden
osallisuutta, toimintakykyä
ja tiedonsaantia
•• tuottaa materiaaleja opetukseen,
kasvatukseen, kuntoutukseen
sekä tueksi arjessa ja
työelämässä selviytymiseen
•• esitellä toimintaa ja tuotteita
ympäri Suomen alan messuja näyttelytapahtumissa
•• kehittää opike.fi- ja
tikas.fi-verkkopalveluiden sisältöjä
•• järjestää tieto- ja viestintätekniikan
pedagogisia koulutuksia.
Kohderyhminä ovat kaikenikäiset
kehitys- ja puhevammaiset
henkilöt sekä heidän lähipiirinsä.

Opikkeella on myös kehittäjäkumppaneita, joiden avulla
nostamme omaa osaamistamme vastaamaan paremmin
tämän päivän tarpeita. Vastaavasti tarjoamme yhteistyökumppaneillemme osaamistamme erityismateriaalin kustantajana. Kehittäjäkumppanitoiminta perustuu erilaisiin
yhteistyöverkostoihin.
Opike jatkoi myös EU-hanke W2id:ssä luodun selkokielisen Klikin-wiki-palvelun (www.klikin.fi) implementointia Suomessa. W2id-hankkeessa mukana olleiden tahojen (aTempo,
Itävalta ja RIX Centre, University of East London) kanssa on
kansainvälistä yhteistyötä jatkettu iPad-kurssien muodossa.
Opiketta rahoitti pääasiassa Rahaautomaattiyhdistys, jonka avustus kattaa n. 70 %
kuluista. Loppu kuluista katetaan tuotemyynnistä
saaduilla tuotoilla, selkokirjallisuuden
kustantamiseen saadulla valtionavulla sekä
opetushenkilöstön täydennyskoulutukseen
myönnetyllä valtionavulla.

Kehitysvammaliiton toimitilat Helsingin Malmilla.

Kehitysvammaliiton hallinto
Kulunut vuosi oli 61. toimintavuosi. Liitolla oli 88
(2012:84) jäsentä (liite 1) ja 138 kannatusjäsentä. Liiton
puheenjohtajana toimi toimitusjohtaja Pekka Kettunen Lehmosta ja liittovaltuuston puheenjohtajana jatkoi kunnallisneuvos Sakari Nuutinen.
Liitto kuului jäsenenä 27 yhteisöön (liite 2).

Liittovaltuusto
Toimintavuoden aikana liittovaltuusto kokoontui kolme kertaa. Liittovaltuuston kevätkokous pidettiin 3.4.2013 Helsingissä. Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräisiä asioita.
Liittovaltuuston ylimääräinen kokous pidettiin 18.6.2013
ja varsinainen syyskokous 19.11.2013 Helsingissä. Liittovaltuuston jäsenet on lueteltu liitteessä 3.

Liittohallitus
Liittohallitus kokoontui toimintavuoden aikana seitsemän kertaa. Puheenjohtajana oli toimitusjohtaja Pekka Kettunen. Liittohallituksen kokouksissa esittelijänä oli toiminnanjohtaja
Veli-Pekka Sinervuo 18.6.2013 saakka ja siitä lähtien toiminnanjohtaja Marianna Ohtonen. Sihteerinä toimi johdon assistentti
Sisko Rauhala. Liittohallituksen jäsenet on lueteltu liitteessä 4.

Tilintarkastajat

Vuoden 2013 tilien ja hallinnon tarkastusyhteisönä toimi
Tuokko Tilintarkastus Oy ja varalla Nexia Tilintarkastus Oy.

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

Kunniamerkit,
ansiomerkit ja standaarit

Liiton kultainen kunniamerkki myönnettiin 18.12.2013 lääkintöneuvos, johtaja-ylilääkäri Markus Kaskelle.
Toimintavuoden aikana liitto myönsi
• timanttisen ansiomerkin 7 kehitysvammaalalla 40 vuotta palvelleelle henkilölle
• kultaisen ansiomerkin 29 kehitysvammaalalla 30 vuotta palvelleelle henkilölle
• hopeisen ansiomerkin 15 kehitysvammaalalla 20 vuotta palvelleelle henkilölle
• pronssisen ansiomerkin 19 kehitysvammaalalla 10 vuotta palvelleelle henkilölle.
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Kehitysvammaliiton talous
Liiton taloutta tasapainotettiin toimintavuoden
aikana säästötoimilla, jotka kohdistuivat henkilöstökuluihin, toimitiloihin, toiminnan operatiivisiin kuluihin ja hankintoihin. Säästöjen vaikutus muiden kulujen vähennykseen
oli noin 460 000 €. Liitossa käydyn YT-menettelyn vaikutukset realisoituvat vuoden 2014 aikana.
Kertaluonteisia alijäämään vaikuttaneita kuluja kertyi seuraavista kululajeista: lomapalkkajaksotus 320 278 €,
FAIDD Solutions Oy:n liiketoiminnan lakkauttamiseen

Tuloslaskelma
Varsinainen toiminta
Tuotot
RAY, Kohd. toim.avustukset
RAY, C-projektiavustukset
Muut avustukset
Muut tuotot
Tuotot yhteensä
Kulut
Henkilöstökulut
Muut henkilöstökulut
Poistot
Muut kulut
Kulut yhteensä
Kulujäämä
Varainhankinta
Tuotot
Kulut
Tuottojäämä
Sijoitus- ja rahoitustoiminta
Tuotot
Kulut
Kulujäämä
Yleisavustukset
RAY/toiminta-avustus
RAY/investointiavustus
./. investointiavustuksen siirto taseeseen
Yleisavustukset yhteensä
Tilikauden yli-/alijäämä
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kohdistuvia alaskirjauksia 69 990 €. Yhtiön tappiollisuuden vuoksi sen liiketoiminta lakkautettiin. Lisäksi liiton
materiaalivarastoon tehtiin kertaluonteinen arvonalennus.
Varaston arvon muutos vuonna 2013 oli 87 599 €, josta oppimateriaalivarastoon kohdistui alaskirjauksia 76 736 €. Liiton
poistosuunnitelmaa muutettiin. Tasaeräpoistosuunnitelma
on nyt tehty seuraavalle kymmenelle vuodelle.
Liiton toimintavuoden tulos oli –239 006,97 €
alijäämäinen.

1.1.–31.12.2013

1.1.–31.12.2012

1 946 823,00
1 000 563,00
197 925,91
1 324 081,28
4 469 393,19

1 957 096,00
847 459,00
340 681,14
1 274 584,24
4 419 820,38

–3 849 161,58
–159 983,67
–49 542,16
–1 502 356,56
–5 561 043,97
–1 091 650,78

–3 597 237,87
–188 863,32
–34 406,19
–1 885 587,56
–5 706 094,94
–1 286 274,56

29 161,75
–240,00
28 921,75

116 327,37
0,00
116 327,37

2 631,65
–86 909,59
–84 277,94

1 238,49
–16 488,29
–15 249,80

908 000,00
0,00
0,00
908 000,00
–239 006,97

877 000,00
40 000,00
–40 000,00
877 000,00
–308 196,99

Tase
31.12.2013

31.12.2012

104 628,49
68 720,74
173 349,23

130 785,62
76 356,37
207 141,99

73 402,16

89 151,56

1 181 550,63
10,00
0,00
1 181 560,63

1 181 550,63
20 000,00
25 000,00
1 226 550,63

170 857,76

258 457,52

157 236,72
0,00
88 439,33
545,04
246 221,09
23 113,21
1 868 504,08

173 234,57
25 000,00
76 493,66
8 145,89
282 874,12
11 818,96
2 075 994,78

Toimintapääoma
Tilikauden yli-/alijäämä

881 065,17
–239 006,97
642 058,20

1 189 262,16
–308 196,99
881 065,17

Lainat rahoituslaitoksilta

280 000,00

350 000,00

Luotollinen shekkitili
Ostovelat
Siirtovelat
Muut lyhytaikaiset velat
Lyhytaikainen vieras pääoma
VASTATTAVAA

194 534,30
45 508,56
640 499,74
65 903,28
946 445,88
1 868 504,08

283 044,80
124 679,92
368 252,55
68 952,34
844 929,61
2 075 994,78

VASTAAVAA
Pysyvät vastaavat
Aineettomat hyödykkeet
Atk-ohjelmat
Muut pitkävaikutteiset menot
Aineelliset hyödykkeet
Koneet ja kalusto
Sijoitukset
Osakkeet ja osuudet
Tytäryhtiön osakkeet
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

31.12.2013

31.12.2012

–239 006,97
49 542,16
69 990,00
–119 474,81

–308 196,99
34 406,19
0,00
–273 790,80

87 599,76

–10 410,13

0,00
0,00

–35 715,59
–35 715,59

0,00

–24 373,76

0,00

–5 000,00

11 653,03

56,53

11 653,03

–4 943,47

101 516,27

145 013,13

–70 000,00

200 000,00

11 294,25

–4 220,62

Rahavarat vuoden lopussa
Rahavarat vuoden alussa

23 113,21
11 818,96

11 818,96
16 039,58

Rahavarojen muutos

11 294,25

–4 220,62

TULORAHOITUS
Tilikauden tulos
Poistot
Muut erät
Rahoitustulos
VAIHTO-OMAISUUS
Varaston muutos
AINEETTOMAT JA AINEELLISET HYÖDYKKEET
Atk-ohjelmat, lisäys/vähennys

SIJOITUKSET, muutos
MUUT LYHYTAIKAISET SAAMISET
Lainasaamiset, muutos
Muut lyhytaikaiset saamiset,
muutos

VIERAS PÄÄOMA
Lyhytaikaisen vieraan pääoman
muutos
Pitkäaikaisen vieraan pääoman
muutos
RAHAVAROJEN MUUTOS
Tarkistus
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Toiminnan tuotot 2013
Varsinainen toiminta
RAY Kohdennetut avustukset

1 946 823,00

36,0 %

RAY Projektiavustukset

1 000 563,00

18,5 %

Muut avustukset

197 925,91

3,7 %

Myyntituotot

320 347,04

5,9 %

Koulutus- ja kurssituotot

536 130,17

9,9 %

97 808,38

1,8 %

369 795,69

6,8 %

31 553,40

0,6 %

908 000,00

16,8 %

Vuosikertamaksut (lehdet)
Muut tuotot
Varainhankinta, Sijoitus- ja rahoitustoiminta
Yleisavustus
Toiminnan tuotot yhteensä

5 408 946,59

Toiminnan kulut 2013
Varsinainen toiminta
Julkaisu- ja tiedotustoiminta

190 963,28

3,4 %

Tutkimus ja kehittäminen

365 780,27

6,5 %

Koulutus ja vaikuttaminen

404 928,16

7,2 %

Järjestötoiminta

546 449,38

9,7 %

1 075 460,15

19,0 %

Oppimateriaalikeskus
Selkokeskus

484 433,31

8,6 %

Tikoteekki

728 883,71

12,9 %

Papunet

377 678,17

6,7 %

Verneri-verkkopalvelu

141 936,40

2,5 %

36 969,59

0,7 %

Henkilökoht. budjetointi, Tiedän mitä tahdon! (2010–13)

276 965,98

4,9 %

Onnistuneita valintoja (2011–2014)

342 675,51

6,1 %

Selkoilmaisu arjen tukena (2013–2015)

162 081,50

2,9 %

Kehitysvammaiset ihmiset töihin (2013–2016)

200 826,97

3,6 %

Lukutuki–Läsombud (FDUV-yhteistyöhanke)

34 211,26

0,6 %

OIVA-vuorov.mallin levittäminen (päättynyt 2013)

101 860,54

1,8 %

Lähialue- ja kehitysyhteistyö

88 939,79

1,6 %

Varainhankinta, Sijoitus- ja rahoitustoiminta

87 149,59

1,5 %

Projektit ja kehittämistoiminta

Toiminnan kulut yhteensä

5 648 193,56
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Kehitysvammaliiton jäsenet 2013
• Akaan kaupunki
• Apua Arkeen ry.
• Aula-Työkotien Kannatusyhdistys ry.
• Autismi- ja Aspergerliitto ry.
• Carea – Kymenlaakson sairaanhoitoja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä,
sosiaalipalvelujen vastuualue
• Eino Raunion Säätiö, Pipolakoti
• Erityiskansanopiston
Kannatusyhdistys ry.
• Eskoon sosiaalipalvelujen
kuntayhtymä
• Espoon kaupunki, Tähtiniityn koulu
• Espoon seurakuntayhtymä
• Eteva kuntayhtymä
• Förbundet De Utvecklingsstördas
Väl rf. (FDUV)
• Haapajärven Vanhainkotiyhdistys ry.
• Hausjärven Vammaissäätiö,
Jelppilän hoitokoti
• Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö
• Helsingin kaupunki, Sosiaalivirasto
• Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry.
• Helsingin lyhytaikaiskoti
ja työpaja Lyhty ry.
• Hoitopedagogisen Rudolf Steiner
-koulun kannatusyhdistys ry.,
Marjatta-koulu
• Hoivakoti Koskela Oy
• Honkalampi-säätiö
• Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä / Liikelaitos Edupoli
• Julkisten ja hyvinvointialojen liitto
• Kaarisilta ry.
• Kainuun Hoivataito Oy
• Kainuun sosiaali- ja
terveydenhuollon kuntayhtymä,
Kuusanmäen palvelukeskus
• Karstulan Asumispalvelusäätiö
• Kehitysvammaisten Palvelusäätiö
• Kehitysvammaisten
taiteilijoiden tuki ry.
• Kemin kaupunki
• Keravan kaupunki
• Keski-Suomen Vammaispalvelusäätiö
• Kirkkopalvelut ry., Seurakuntaopisto
• Kiuru – Keski-Pohjanmaan
erikoissairaanhoito- ja
peruspalvelukuntayhtymä
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• Kolpeneen palvelukeskuksen
kuntayhtymä
• Kouvolan kaupunki
• Kuopion kaupunki
• Kuurojen Palvelusäätiö,
Palvelukeskus Ainola
• Kårkulla samkommun
• Lieksan kaupunki, Sosiaalivirasto
• Mahdollisuus lapselle ry.
• Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry.
• Mikeva Kotka
• Mikkelin seudun sosiaali- ja
terveystoimi, Vammaispalvelut
• Naantalin Aurinkosäätiö
• Naantalin kaupunki,
Sosiaalikeskus/Vammaistyö
• Nokian kaupunki
• Nuorten Ystävät -palvelut Oy
Vammaispalvelut
• Oulun kaupunki, Sosiaalija terveystoimi
• Oy Käännös- ja tulkkauspalvelu
Mokoma Ab
• Palvelukoti Vantaan Kerttuli 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, Sosiaali- ja
terveysvirasto, vammaistyö
• Ravimäkiyhdistys ry
• Rinnekoti-Säätiö
• Ristola-Säätiö
• Rovaniemen kaupunki,
Sosiaalipalvelukeskus Vammaispalvelu
• Ryhmäkoti Lumikki Oy
• Rääkkylän Suojakotiyhdistys
• Salon kaupunki, Sosiaalityön palvelut
• Satakielen laulu ry., Raution
Toimintakeskus
• Satakunnan sairaanhoitopiirin
kuntayhtymä, Sosiaalipalvelut
• Savon Vammaisasuntosäätiö
• Sulkavan kunta, Kehitysvammahuolto
• Suomen INCL-yhdistys ry.
• Suomen kehitysvammalääkärit ry
• Sylvia-koti yhdistys ry
• Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymä,
Epilän toimintakeskus
• Tampereen Kaupunkilähetys ry.
• Tapolan Kyläyhteisö
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• Toivo ja Rauha ry.
• Tuettu työllistyminen ry.
• Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä,
Diakoniakeskus/kehitysvammaistyö
• Turun kaupunki, Hyvinvointitoimiala
• Turun seudun vammaisten
asuntotukiyhdistys ry
• Vaalijalan kuntayhtymä
• Vaasan kaupunki, Sosiaali- ja
terveysvirasto, Vammaispalvelut
• Vanhusten palvelutaloyhdistys ry.,
Aleksi-koti
• Vantaan kaupunki, Sosiaalija terveystoimi
• Varsinais-Suomen
erityishuoltopiirin kuntayhtymä
• Villa Sara Oy
• Vuoksenlaakson Ensi- ja
turvakoti ry., Kehitysvammaisten
Palvelukoti Vuokko
• Yrjö ja Hanna -säätiö
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Kehitysvammaliiton jäsenyydet 2013
• AAATE
• Aikakauslehtien Liitto ry
• Asumispalvelusäätiö ASPA
• Cogain
• EHYT ry
• Elinkeinoelämän keskusliitto
• European Association of
Service Providers for Persons
with Disabilities (EASPD)
• FDPI – Finland Disabled
People’s International
• International Association for the
Scientific Study of Intellectual
Disabilities (IASSID)
• International Council of Social
Welfare (ICSW) Suomen toimikunta
• ISAAC-Suomi Finland ry
• Kehitysyhteistyön
Palvelukeskus KePa ry
• Kuntoutuksen edistämisyhdistys ry
• Lastensuojelun keskusliitto
• Nordisk Förbundet Psykisk
Utvecklingshämning (NFPU)
• Nordisk Förening för
Rehabilitering (NFR)
• Nuorten ystävät ry
• Raha-automaattiyhdistys
• SOSTE ry
• Suomen Kustannusyhdistys ry
• Suomen Vammaisurheilu
ja -liikunta Vau ry
• Tukiyhteisösäätiö
• Vajaakuntoisten Työllistämisen

Edistämissäätiö
• Vammaisfoorumi
• Vammaisjärjestöjen
kehitysyhteistyöyhdistys FIDIDA ry
• Vammaistutkimuksen tukisäätiö
• Vammaishistorian seura
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Liittovaltuusto 13.9.2011–2015
Puheenjohtaja
• kunnallisneuvos Sakari Nuutinen
(kirkkoherra Teppo Ritari)

(toiminnanjohtaja Miina Weckroth)
• sairaanhoitajajohtaja Hilkka Pokki
(toimitusjohtaja MarjaLeena Saarinen)
• ylilääkäri Pia Höglund
(palvelupäällikkö Kimmo
Järvinen 1.4.2013 saakka)
• toimialapäällikkö Merja Hyytiäinen
(toiminnanjohtaja Mirjami Hagman)
• asessori Matti Hiltunen
(ohjaaja Maria Jeng)
• vammaispalvelupäällikkö AnnaLiisa Kainulainen (sosiaali- ja
terveysjohtaja Maire Ahopelto)

Rinne (Seija Aaltonen)
• erityisluokanopettaja Heli
Tomminen (Anu Romppainen)
Asiamies
• toiminnanjohtaja Marianna Ohtonen
Sihteeri
• koordinaattori Sisko Rauhala
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Kehitysvammaliiton henkilöstö 2013

Hallinto ja talous
• Eija Aukio, merkonomi, talouspäällikkö,
va. varatoiminnanjohtaja (18.6. alk.)
• Katja Benson, yo-merkonomi,
Liittohallitus 13.9.2011–2015
taloussihteeri (vuorotteluvapaa
Jäsenet
31.7. asti)
Puheenjohtaja
• toiminnanjohtaja Jukka Pirttinen
• Sivanathan Eliyathamby,
• toimitusjohtaja Pekka Kettunen
(asiamies Markku Väätäinen)
siistijä/osa-aikainen
• kunnallisneuvos Pertti Sankilampi
• Eeva Hilpinen, merkonomi,
Varapuheenjohtaja
(kuntayhtymän johtaja Ari Hietanen)
taloussihteeri/osa-aikainen
• aikuispalvelujohtaja Helinä Hulkkonen
• tarkastaja Erkki Mononen
• Taru Lindberg, toimistosihteeri
(sosiaalijohtaja Jari Nevanto)
• Marianna Ohtonen, FM,
Jäsenet
• apulaisjohtaja Pirjo Kotiranta
toiminnanjohtaja (18.6. alk.)
• erityishuoltopiirin johtaja
(asumispalvelujen päällikkö
• Heikki Paananen, yo-ATK-merkonomi,
Seija Aaltonen
Kristiina Nousiainen)
IT-suunnittelija (1.5. alk.)
• tulosaluejohtaja Merja Jarva
• palvelujohtaja Ritva-Liisa Juntunen
• Marko Peltomäki, FM,
• toimitusjohtaja Markku Niemelä
(projektityöntekijä Tuure Ainikkamäki) • kuntayhtymän johtaja Erkki Paara
tietohallintosuunnittelija
• hallituksen puheenjohtaja
• Sisko Rauhala, FK, johdon assistentti /
• tutkimuskoordinaattori Pirjo Rinne
Merja Uusitalo (sairaanhoitaja
koordinaattori (kansainväliset asiat)
• sosiaalipalvelujen johtaja
Marjatta Seppä-Lassila)
• Merja Rämö,
Anu Romppainen
• kehittämiskonsultti Pirjo
palvelusihteeri (16.4. asti)
• erityisluokanopettaja Heli Tomminen
Poikonen 1.8.2013 saakka
• Veli-Pekka Sinervuo, KTM,
(asumispalvelupäällikkö
toiminnanjohtaja (18.6. asti),
Varajäsenet
Kristiina Räihä)
erityisasiantuntija (18.6. alk.)
• toimitusjohtaja Matti Kuvaja
• omsorgsdirektör Märta Marjamäki
• Mirja Tuovinen, merkonomi,
• toimialuejohtaja Tuulikki Parikka
(ekonomidirektör Martin Nordman)
toimistotyöntekijä (30.6. asti)
• kuntayhtymän johtaja
• erityisluokanopettaja Vesa Välilä
• Erik Valkonen, siistijä/osa-aikainen
Juha-Matti Kivistö
(vammaispalvelupäällikkö
• Jari Vilja, toimistotyöntekijä/
Riitta Hakoma)
osa-aikainen
• kirjastovirkailija-kuljettaja Vilho
Kehitysvammasäätiön
Ponkiniemi (kuntoutuksen
Viestintä
hallitus 31.12.2013
lehtori Marjo-Riitta Mattus)
• Eeva Grönstrand, FM, toimittaja
• kehittämispäällikkö Maria Kuukkanen Puheenjohtaja
• Panu Koski, FM, suunnittelija
(perhehoitaja Eeva Kankkunen)
• Anneli Puhakka, YTM,
• Pekka Kettunen
• verksamhetsledare Lisbet Hemgård
viestintäpäällikkö
(Juha-Matti Kivistö)
(Rufus Vahanen)
• Raisa Rintamäki, FM,
• professori Seppo Saarela
verkkotoimittaja (16.4. asti)
Varapuheenjohtaja
(pankinjohtaja Ilkka Paulamäki)
• Ari Sainio, fil. yo., toimittaja/
• Sakari Nuutinen
• postimies Matti Vikström
osa-aikainen (27.5.–31.12.)
(Erkki Paara)
(erikoislaboratorionhoitaja Pipsa Allen)
• Niina Sillanpää, YTM, suunnittelija
• työnohjaaja Pertti Ahokas
• Suvi Vaarla, VTL, tiedottaja
Jäsenet
(kuntoutuspäällikkö Eija Halonen)
(vuorotteluvapaa 1.6.–30.11.)
• aikuispalvelujohtaja Helinä
• hallituksen puheenjohtaja
• Eliisa Uotila, FM, suunnittelija/
Hulkkonen (Markku Niemelä)
Kari T. Korhonen
osa-aikainen (1.4. alk.)
• tutkimuskoordinaattori Pirjo
Varapuheenjohtaja
• hallintopäällikkö Raimo Huusari
(toiminnanjohtaja Jari Porraslampi)
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Tutkimus ja kehittäminen TutKe
• Elina Ekholm, VTT, tutkija (1.1.–31.12.)
• Susan Eriksson, YTT, tutkija
(Tiedän mitä tahdon! -hanke)
• Katariina Hakala, FT, tutkija
(Onnistuneita valintoja -hanke)
• Johanna Kinnunen, sosionomi
AMK, työvalmentaja (14.5. asti)
• Reetta Mietola, KM, tutkija (31.8. asti)
• Sonja Miettinen, VTT, tutkija
(hoitovapaa 31.7. asti) / osa-aikainen
• Vesa Närhi, PsT, johtaja / Tutkimus
ja kehittäminen (14.2. asti)
• Sisko Puustinen, kirjastonhoitaja
• Heikki Seppälä, PsL, erityisasiantuntija,
Syrjäytymisestä osallisuuteen -hanke,
projektipäällikkö/osa-aikainen
• Veli-Pekka Sinervuo, KTM,
TutKen johtaja (15.2. alk.)
• Antti Teittinen, YTT, dosentti,
tutkimuspäällikkö
• Hannu Vesala, PsM, tutkija,
Syrjäytymisestä osallisuuteen -hanke
Koulutus ja vaikuttaminen KoVa
• Marika Ahlstén, YTM,
erityissuunnittelija (Tiedän
mitä tahdon! -hanke)
• Elina Antikainen, sh,
projektipäällikkö (Onnistuneita
valintoja -hanke) (31.12. asti)
• Minna Harjajärvi, YTM,
erityissuunnittelija (Onnistuneita
valintoja -hanke)
• Susanna Hintsala, KM, johtaja /
Koulutus ja vaikuttaminen
• Liisa Jokela, vajaamielishoitaja,
erit.ped. yo, työnohjaaja,
kouluttaja (14.1. alk.)
• Tea Kairi, KM, ft, suunnittelija
(hoitovapaa 31.8. asti) / osa-aikainen
• Mirka Oksanen, yo-merkonomi,
osastosihteeri
• Laura Päiväpuro, VTM,
suunnittelija (Onnistuneita
valintoja -hanke) (15.1.–14.7.)
• Mari Rajaniemi, VTM,
työyhteisökouluttaja
(vanhempainvapaalla)
• Outi Raunetvuo,
sh, kouluttaja
• Niina Sillanpää, YTM, kouluttaja
• Sari Somer, tt, TTM, suunnittelija,
(Onnistuneita valintoja -hanke)
• Tuija Tynkkynen,
hotelli- ja ravintolaesimies,
koulutussihteeri
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Selkokeskus
• Kaisa Kaatra, YTM, toimittaja (1.4. alk.)
• Petri Kiuttu, HuK, toimittaja
• Leealaura Leskelä, FM,
suunnittelija (31.3. asti),
Selkokeskuksen johtaja (1.4. alk.)
• Julia Männistö, HTM,
projektisuunnittelija, Lukutukihanke (3.5. alk., äitiysloma 22.11. alk.)
• Eliisa Uotila, FM, suunnittelija/
osa-aikainen
Opike
• Else-Maj Halttunen, toimistosihteeri
• Petri Ilmonen, KM,
kehittämispäällikkö, TVTerityisopetus (Tikas-koulutusmalli)
• Paula Jägerhorn, KM, suunnittelija
• Henna Kara, FM, suunnittelija
• Sakari Kilkki, KM, suunnittelija
• Leena Kokko, KM, JET,
erityisopettaja, johtaja
• Muusa Kostilainen, FM,
verkkotoimittaja
• Mikko Majaniemi,
varastoapulainen/osa-aikainen
• Maiju Mäki, KM, suunnittelija
(vanhempainvapaalla)
• Arto Paappanen, datanomi,
IT-suunnittelija
• Erja Pietiläinen, KM, erityisasiantuntija
• Kai Piipari, sosionomi, tuotepäällikkö
• Anu Pärssinen, yo-merkonomi,
osastosihteeri
• Birgit Tulla, graafinen suunnittelija
• Sami Väänänen, siistijä/osa-aikainen
Tikoteekki
• Katja Burakoff, FM, puheterapeutti,
suunnittelija (Onnistuneita valintoja
-hanke 1.5.–31.12.) / osa-aikainen
• Marina Green-Järvinen, IT-vastaava
• Arto Joutsimäki, KK, IT-suunnittelija/
osa-aikainen (30.4. asti)
• Kari Lahti, IT-suunnittelija
• Kaisa Laine, FM, puheterapeutti/
osa-aikainen
• Kaisa Martikainen, FM,
puheterapeutti, erityisasiantuntija
• Riikka Marttinen,
toimintaterapeutti (31.10. asti)
• Annakaisa Ojanen, FM,
puheterapeutti/osa-aikainen
• Satu Railosvuo,
erikoistoimintaterapeutti
(opintovapaa 1.10.–30.11.)
• Eija Roisko, KM, Tikoteekin johtaja
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• Anu Sallinen, FK, suunnittelija
• Seija Sinkkonen, VTM, toimistosihteeri/
osa-aikainen (31.8. asti)
• Marjo Timonen, tradenomi,
toimistosihteeri (hoitovapaa
12.8. asti) / osa-aikainen
• Lena Wahlroos-Hänninen,
toimintaterapeutti (hoitovapaa,
työsuhde 29.10. asti)
• Virpi Yiannakou, AAC-ohjaaja
• Sofia Yiannakou, kesätyö (1.–5.7.)
• Joanna Yiannakou, kesätyö (15.7.–30.8.)
• Sirke Roisko, kesätyö (1.–30.6.)
Papunet
• Paula Alho, yo-merkonomi,
verkkotoimittaja/tuntityö
• Päivi Honkonen, merkonomi,
graafinen suunnittelija
• Arto Joutsimäki, KK, IT-suunnittelija/
osa-aikainen, Selkoilmaisu arjen
tukena -hanke (1.5. alk.)
• Marianna Ohtonen, FM, Papunetverkkopalveluyksikön johtaja (17.6. asti)
• Raisa Rintamäki, FM, verkkotoimittaja
(1.4. alk., äitiysloma 9.12. alk.)
• Tanja Räsänen, FM, verkkotoimittaja
(31.3. asti), Selkoilmaisu arjen tukena
-hanke, projektisuunnittelija (1.4. alk.)
• Hannu Virtanen, FK, päätoimittaja,
johtaja (31.3. asti), Selkoilmaisu
arjen tukena -hanke,
projektipäällikkö (1.4. alk.)
• Maija Ylätupa, toimintaterapeutti,
verkkotoimittaja
• Sami Älli, PsM, IT-suunnittelija,
Papunet-verkkopalveluyksikön
va. johtaja (18.6. alk.)
• Timo Övermark, insinööri AMK,
IT-suunnittelija
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Henkilöstön luottamustehtävät 2013
Toiminnanjohtaja Veli-Pekka
Sinervuo (18.6.2013 saakka)
• Asumispalvelusäätiö Aspan
hallituksen varapuheenjohtaja
• Vates-säätiön valtuuskunnan varajäsen
• EHYT ry:n hallituksen jäsen
• Kehitysvammaisten Tukiliiton
Eettisen neuvoston jäsen
• Ristola-säätiön puheenjohtaja
• Sosiaalipedagogiikan
säätiön puheenjohtaja
• Niilo Mäki -säätiön
valtuuskunnan jäsen

• Vammaisjärjestöjen
Kehitysyhteistyöyhdistys
Fidida ry:n hallituksen varajäsen

• Sosiaaliportin konsultointipalvelun
kehitysvammaisuuskonsulttiryhmän jäsen

Koordinaattori Sisko Rauhala
• Vammaisjärjestöjen
Kehitysyhteistyöyhdistys
Fidida ry:n hallituksen jäsen

Erityisasiantuntija
Erja Pietiläinen
• THL:n Vammaispalveluiden
käsikirjan toimitusneuvoston jäsen
• Keski-Suomen
Vammaispalvelusäätiön Arvokas
elämä -hankkeen ohjausryhmän jäsen
• Tatu ry:n Nivelvaiheen nuotit
-projektin ohjausryhmän jäsen
• LOS (lapsen oikeuksien sopimus)
-viestintäverkoston jäsen
• Vammaisten lasten ja nuorten
tukisäätiön YTRY-verkoston jäsen
• KVANK:n lapsijaoksen jäsen

Tutkimuspäällikkö Antti Teittinen
• Suomen vammaistutkimuksen
seuran puheenjohtaja
Tutkija Susan Eriksson
• Suomen vammaistutkimuksen
seuran sihteeri
KoVan johtaja Susanna Hintsala
• Kehitysvamma-alan
asumisen neuvottelukunnan
laatuvaliokunnan puheenjohtaja
• Sosiaali- ja terveysministeriön
kehitysvammaisten asumisohjelman
seurantaryhmän sihteeri
• Sosiaali- ja terveysministeriön
Sosiaalialan ammattihenkilöiden
foorumin osaamisen
ennakointityön fasilitaattori
• Ympäristöministeriön Kehaskoordinaatioryhmän jäsen
• Asumisen rahoitus- ja
kehittämiskeskus ARAn
Arjen keskiössä -hankkeen
ohjausryhmän jäsen
• Kehitysvammaisten taiteilijoiden
tuki KETTUKIn puheenjohtaja
• Vammaisia henkilöitä koskevan
erityislainsäädännön uudistamista
selvittävän työryhmän
pysyvä asiantuntijajäsen
Erityissuunnittelija Marika Ahlstén
• Vates-säätiön valtuuskunta,
varsinainen jäsen
• Aspa-säätiön Asiakkaan äänellä
-toiminnan ohjausryhmän jäsen
• Keskuspuiston ammattiopiston
Työtä, tietoa, osallisuutta
-projektin ohjausryhmän jäsen
• STM:n Vates-säätiöltä tilaaman
kuntakyselyn tukiryhmän jäsen
• Vammaisfoorumin
työllisyysverkoston jäsen
• Vates-säätiön Kyvyt käyttöön
-verkoston jäsen
• KVANK, Työn ja päivätoiminnan
valiokunnan sihteeri

Tutkija Hannu Vesala
• Kuntoutuksen edistämisyhdistyksen
asiantuntija
Projektipäällikkö
Hannu Virtanen
• Kirkon saavutettavuuden edistämisen
työryhmän jäsen (31.3.2013 saakka)
• Opetus- ja kulttuuriministeriön
virkakielityöryhmän jäsen
Selkokeskuksen suunnittelija
Leealaura Leskelä
• Kirkon saavutettavuuden edistämisen
työryhmän jäsen (1.4.2013 lähtien)
• FDUV:n Lukutuki–Läsombudhankkeen ohjausryhmän jäsen
Kirjastonhoitaja Sisko Puustinen
• Erikoiskirjastojen ja tietopalvelujen
verkoston jäsen
• Yhteiskuntatieteellisten
kirjastojen verkoston jäsen
Oppimateriaalikeskuksen
johtaja Leena Kokko
• Suomen Kustannusyhdistyksen
Oppimateriaalityöryhmän jäsen
• Honkalampisäätiön ATEprojektin ohjausryhmä
Kehittämispäällikkö Petri Ilmonen
• FDUV:n Lättläst IT -projektin
ohjausryhmä
• Klikin Management Board &
Alliance -ryhmän jäsen
• Journal of Assistive Technologies
-magazine editorial jäsen

Tikoteekin johtaja Eija Roisko
• Aivoliiton Ovet auki afaattisille
- Juttutupa-hankkeen
johtoryhmän jäsen
• Aivoliiton Kommunikaatiokeskus
Komukan ohjausryhmän jäsen
• Kynnys ry:n Vammaisten ihmisten
elämä Suomessa -tutkimuksen
johtoryhmän jäsen
• ISAAC Suomi Finland ry:n
puheenjohtaja
• FAIDD Solutions Oy:n hallituksen jäsen
Verkkopalveluyksikön johtaja
Marianna Ohtonen
• Honkalampi-säätiön Senso-hankkeen
ohjausryhmän jäsen (ad. 8/2013)
• Kehitysvammaisten Tukiliiton Eettisen
neuvoston jäsen (18.6.2013 alk.)
• Kehitysvamma-alan asumisen
neuvottelukunnan työvaliokunnan
jäsen (18.6.2013 alk.)
• Kelan vammaisasioiden
asiakasraadin jäsen (ad. 8/2013)
• Niilo Mäki -säätiön valtuuskunnan
jäsen (18.6.2013 alk.)
• Vates-säätiön valtuuskunnan
varajäsen (18.6.2013 alk.)
IT-suunnittelija Sami Älli
• Liikenne- ja viestintäministeriön
Esteettömän viestinnän
toimenpideohjelman
seurantatyöryhmän jäsen
• Esteettömän tietoyhteiskunnan
indikaattorien selvitystyöryhmän jäsen
Viestintäpäällikkö Anneli Puhakka
• Vates-säätiön Työmarkkinaviestintäprojektin ohjausryhmän jäsen
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Verneri-verkkopalvelun
yhteistyökumppanit 2013
• Avain-säätiö
• Carea
• Eskoon sosiaalipalvelujen ky.
• Eteva kuntayhtymä
• Helsingin kaupunki
• Honkalampi-säätiö
• Kehitysvammaisten Palvelusäätiö
• Kehitysvammaisten Tukiliitto
• Kolpeneen palvelukeskuksen ky.
• Pirkanmaan sairaanhoitopiiri
• Pohjois-Karjalan sairaanhoitoja sosiaalipalvelujen ky.
• Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri
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• Satakunnan
sairaanhoitopiirin ky.
• Vaalijalan ky.
• Varsinais-Suomen
erityishuoltopiirin ky.
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Selkokeskuksen
neuvottelukunta 2013
• Pertti Rajala (puheenjohtaja)
• Pertti Seppä (varapuheenjohtaja)
• Hannu Virtanen (31.3.2013
asti) / Leealaura Leskelä
(1.4.2013 lähtien) (sihteeri)
Muut edustajat
• Aivoliitto ry
• Axxell Monikulttuurisuuskeskus
• Celia-kirjasto
• Eläkeläiset ry
• Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry
• Erilaisten oppijoiden liitto ry
• FDUV/LL-Center
• HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu
• Helsingin seudun erilaiset oppijat ry
• Jyväskylän yliopisto
• Kehitysvammaisten Tukiliitto ry
• Kehitysvammaliitto/Papunet
• Keskuspuiston ammattiopisto
• Kirkkohallitus
• Kotimaisten kielten keskus
• Kriminaalihuollon tukisäätiö
• Kulttuuria kaikille -palvelu
• Kuurojen Liitto ry
• Kuurojen Palvelusäätiö
• Kynnys ry
• Maahanmuuttovirasto
• Me Itse ry
• Mielenterveyden keskusliitto ry
• Niilo Mäki Instituutti
• Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry
• Suomen CP-liitto ry
• Suomen kirjastoseura
• Suomen Kuurosokeat ry
• Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
• Turun kristillinen opisto
• Työväen sivistysliitto TSL
• Valtakunnallinen vammaisneuvosto
• Yleisradio Oy
• Äidinkielen opettajain Liitto ry
• Suomen Kuurosokeat ry
• Luetaan yhdessä -verkosto
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Selkosanomien ja LL-Bladetin
toimitusneuvosto 2013
• Pertti Rajala (puheenjohtaja)
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• Hannu Virtanen (31.3.2013
asti) / Leealaura Leskelä
(1.4.2013 lähtien) (sihteeri)
• Marlene Ahlberg, FDUV/LL-Center
• Päivi Seppä-Lassila, Aivoliitto ry
• Teuvo Taipale, Me Itse ry
• s2-opettaja Tanja Hallenberg
• opettaja Maria Mannil
• toimittaja Ari Sainio
• toimituksen edustus:
Petri Kiuttu, Maria Österlund,
Kaisa Kaatra (1.4.2013 lähtien)
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Selkokeskuksen
selkokirjatyöryhmän jäsenet 2013
• äidinkielenopettaja Tuija
Takala (puheenjohtaja)
• suunnittelija Leealaura Leskelä
(31.3.2013 asti) / suunnittelija Eliisa
Uotila (1.4.2013 lähtien) (sihteeri)
• s2-opettaja Maila Eichhorn
• graafikko Maarit Inbar
• kirjastonhoitaja Maija-Liisa Korhonen
• tietokirjailija Tuula Merisuo-Storm
• kirjailija Raili Mikkanen
• kirjailija Henrika Andersson
• kirjailija Sari Peltoniemi
• järjestöpäällikkö Merja Purhonen
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Papunet-verkkopalveluyksikön
yhteistyöjärjestöt 2013
• Aivoliitto ry
• Autismi- ja Aspergerliitto ry
• Förbundet De
Utvecklingsstördas Väl rf.
• Kehitysvammaisten Tukiliitto ry
• Me Itse ry
• Suomen CP-liitto ry
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Papunet-verkkopalveluyksikön
johtoryhmä 2013
• puheterapeutti Piia Aro-Pulliainen,
Aivoliitto ry (puheenjohtaja)
• VD Marlene Ahlberg, Förbundet
De Utvecklingsstördas Väl rf.
• koulutustoiminnan
esimies Anne Grönroos,
Kehitysvammaisten Tukiliitto ry
• tulosaluejohtaja Merja Jarva,
Kehitysvammaliiton hallitus
• toimituspäällikkö Katriina Mäkelä,
Autismi- ja Aspergerliitto ry
• Tikoteekin johtaja Eija Roisko,
Kehitysvammaliitto ry
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• projektisuunnittelija Henrik
Särkkä, Me Itse ry
• palvelupäällikkö Ilona Toljamo,
Suomen CP-liitto ry
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Tikoteekin johtoryhmä 2013
• sosiaalipalvelujen johtaja
Anu Romppainen, pj.,
Kehitysvammaliiton hallitus, Carea
• erikoistutkija Heidi Anttila, THL
• vastuuyksikköjohtaja Riitta
Korkiatupa, EPSHP
• AAC-ohjaaja, puhevammaisten
tulkki Sari Keskitalo, Invalidiliiton
Lahden kuntoutuskeskus
• kehittämiskonsultti Pirjo
Poikonen, Helsingin kaupungin
sosiaalivirasto (7/2013 saakka)
• johtava puheterapeutti Jaana
Salminen, Helsingin sos.- ja terv.
virasto, Kehitysvammapoliklinikka
(7/2013 lähtien)
• erityispedagogiikan yliopistonlehtori
Elina Kontu, Helsingin yliopisto
• lastenkuntoutuspäällikkö Marja-Liisa
Korpela, Näkövammaisten Keskusliitto
• lastenneurologian erikoislääkäri Timo
Salokivi, Varsinais-Suomen ehp
• palvelupäällikkö Ilona Toljamo,
Suomen CP-liitto
• toiminnanjohtaja Tiina
Viljanen, Aivoliitto
• toiminnanjohtaja Veli-Pekka Sinervuo,
Kehitysvammaliitto (6/2013 saakka)
• toiminnanjohtaja Marianna Ohtonen,
Kehitysvammaliitto (6/2013 lähtien)
• Tikoteekin johtaja Eija Roisko
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Tiedän mitä tahdon! -hankkeen
tukiryhmä 2013
• vammaispalvelupäällikkö
Riitta Hakoma (Eksote)
• hallitussihteeri Jaana Huhta
(Sosiaali- ja terveysministeriö)
• toimialajohtaja Vesa Isoviita
(Kuusamon kaupunki)
• asiantuntija Tuula Jäppinen
(Suomen Kuntaliitto)
• projektin osallistuja Sirpa Kemppinen
• toiminnanjohtaja Kalle
Könkkölä (Kynnys ry)
• pääsihteeri Pirkko Mahlamäki
(Vammaisfoorumi ry)
• palvelujohtaja Jere Metsähonkala
(KVPS Tukena Oy)

• kehittämispäällikkö Päivi
Nurmi-Koikkalainen (THL)
• lakimies Pasi Pajula (Kela/
Terveysosasto)
• erityisasiantuntija Elina Palola
(Sosiaali- ja terveysministeriö,
Sosiaalipalveluryhmä)
• projektipäällikkö Marketta
Salminen (Vammaispalvelujen
valtakunnallinen kehittämishanke)
• johtava lakimies Sirkka Sivula
(Kehitysvammaisten Tukiliitto ry)
• Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n
liittohallituksen jäsen Helena
Suosalmi (Kehitysvammaisten
Tukiliitto ry)
• tutkimuspäällikkö Antti Teittinen
(Kehitysvammaliitto ry)
• kokemusasiantuntija
Ulla Topi, Me Itse ry
• erityisasiantuntija Jaana Viemerö
(Suomen Kuntaliitto)
• vammaispalvelupäällikkö Mikaela
Westergård (Vantaan kaupunki)
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Verneri-verkkopalvelun
johtoryhmä
• palveluesimies Tarja Saranpää,
Pirkanmaan shp
• tiedottaja Tiina Roikonen,
Eteva kuntayhtymä
• tiedottaja Jaana Teräväinen,
Kehitysvammaisten Tukiliitto
• laatupäällikkö Jouko Alinen,
Satakunnan shp
• erityispalvelujen suunnittelija
Timo Pesu, Carea
• pari- ja seksuaaliterapeutti Kirsi-Maria

Luoma-aho, Helsingin kaupunki
• viestintäpäällikkö Anneli
Puhakka, Kehitysvammaliitto
• tiedottaja Suvi Vaarla,
Kehitysvammaliitto
• Papunet-verkkopalveluyksikön johtaja
Sami Älli, Kehitysvammaliitto
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• vammaistyön johtaja Heli
Kulmala, Kotkan kaupunki
• sosiaaliohjaaja Ulla Paronen,
Haminan kaupunki
• erityispalveluiden suunnittelija
Timo Pesu, Carea kuntayhtymä
• työtoiminnan johtaja Pertti
Rinkinen, Kouvolan kaupunki
• erityisasiantuntija Heikki Seppälä,
Kehitysvammaliitto ry.
• johtava työvalmentaja Niina SohlbergAhlgren, Helsingin kaupunki
• palveluesimies Tarja Uusitalo,
Ravimäkiyhdistys
• palveluesimies Jaana Vainikka
Kaakkois-Suomen TE-toimisto
• vaikuttamistoiminnan
esimies Kari Vuorenpää,
Kehitysvammaisten tukiliitto

Onnistuneita valintoja
-hankkeen tukiryhmä 2013
• kokemusasiantuntija Kari Aalto
• tutkija Reetta Mietola
(Kehitysvammaliitto ry)
• kehittämispäällikkö Päivi
Nurmi-Koikkalainen (THL)
• erityisasiantuntija Saara
Nyyssölä (ARA)
• kokemusasiantuntija
Mia Puttonen
• kehittämissuunnittelija
Susanne Tuure (Vammaispalveluhanke Selkoilmaisu arjen tukena
/ Kårkulla Samkommun)
-hankkeen ohjausryhmä
• projektipäällikkö
• Hannele Kaila-Viitanen, opintoneuvoja,
Markus Vähälä (Lyhty ry)
Bovallius-ammattiopisto
• Victoria Mankki, puheterapeutti,
Aivoliitto ry
• Henna-Maija Syrjälä, koordinaattori,
Kehitysvammaiset ihmiset töihin
SANL / Luetaan yhdessä -verkosto
– syrjäytymisestä osallisuuteen
• Jaana Teräväinen, tiedottaja,
-hankkeen johtoryhmä
Kehitysvammaisten Tukiliitto ry
• erityissuunnittelija Marika
• Arto Joutsimäki, IT-suunnittelija,
Ahlstén, Kehitysvammaliitto ry.
Kehitysvammaliitto ry, Papunet
• tutkimus- ja kehittämispäällikkö Mika
• Tanja Räsänen, projektisuunnittelija,
Ala-Kauhaluoma, Kuntoutussäätiö
Kehitysvammaliitto ry, Papunet
• palvelupäällikkö Raili Ceder• Hannu Virtanen, projektipäällikkö,
Lund, Sotek-säätiö
Kehitysvammaliitto ry, Papunet
• toimitusjohtaja Arto Havo, Parik-säätiö
• Sami Älli, yksikön va. johtaja,
• kehittämiskoordinaattori Anne
Kehitysvammaliitto ry, Papunet
Korhonen, VATES-säätiö
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Me uskomme, että hyvä elämä kuuluu
kaikille. Haluamme, että kehitysvammaiset
ihmiset sekä kaikki, jotka tarvitsevat
tukea oppimisessa, ymmärtämisessä
tai kommunikoinnissa, voivat elää niin
kuin muutkin. Hyvään elämään kuuluu
tasa-arvo ja osallisuus yhteiskunnassa.
Kehitysvammaliitto
Viljatie 4 A
00700 Helsinki
p. (09) 348 090
f. (09) 3853 398
kvl@kvl.fi
www.kehitysvammaliitto.fi

