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Kehitysvammaliiton arvot ovat
»» ihmisarvon kunnioitus
»» yhdenvertaisuus
»» voimavaralähtöisyys
»» luotettavuus
»» uudistuminen.
Liiton perustehtäviä ovat
»» tiedotus- ja vaikuttamistoiminta sekä edunvalvonta
osallisuuden, itsemääräämisoikeuden ja
vaikutusmahdollisuuksien edistämiseksi
»» kehittämis- ja tutkimustoiminta
»» henkilöstön koulutus
»» materiaalin tuotanto
»» kommunikoinnin ja tietotekniikan
käytön edistäminen
»» selkokielisen tiedonvälityksen ja
kulttuurin edistäminen
»» saavutettavien verkkopalveluiden edistäminen.

Organisaatio
Kehitysvammaliiton toiminta oli vielä vuonna 2014 organisoitu kahdeksaan yksikköön: tutkimus- ja kehittämiskeskus
Tutke, koulutus- ja vaikuttamisyksikkö Kova, oppimateriaalikeskus Opike, tietotekniikka- ja kommunikaatiokeskus Tikoteekki, viestintä, Papunet-verkkopalveluyksikkö, Selkokeskus
sekä talous- ja hallintoyksikkö.
Tutkimus- ja kehittämiskeskus Tutke edisti Kehitysvammaliiton tavoitteita tuottamalla uutta tutkimustietoa
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Toiminnanjohtajan katsaus

vammaispoliittisen vaikuttamisen tueksi.
Koulutus- ja vaikuttamisyksikkö Kova tarjosi koulutusta vammaisalan erityiskysymyksistä sekä tukea toiminnan kehittämiseen. Koulutus- ja vaikuttamistoiminnan
kohteina olivat poliittiset päättäjät, viranomaiset, työntekijät yleis- ja erityispalveluissa, kehitysvammaiset henkilöt
sekä heidän lähiyhteisönsä.
Oppimateriaalikeskus Opikkeen tehtävänä oli edistää
osallistavaa oppimista. Opike tuotti oppi- ja kuntoutusmateriaaleja elinikäiseen oppimiseen erilaisille oppijoille sekä
ammattilaisille.
Tietotekniikka- ja kommunikaatiokeskus Tikoteekki
edisti puhevammaisten ihmisten kommunikointia ja vammaisten ihmisten tietotekniikan käyttöä kehittämällä vuorovaikutusta ja kommunikointia tukevia toimintamalleja ja
kommunikoinnin materiaaleja sekä tuottamalla tietoa ja
toteuttamalla neuvontaa.
Viestintäyksikkö pyrki vaikuttamaan asenteisiin ja päätöksentekoon julkisuuden avulla. Ketju-lehteä julkaistiin
kehitysvamma-alan ammattilaisille ja muille alasta kiinnostuneille. Myös Verneri-verkkopalvelu sijaitsi viestintäyksikössä.
Papunet-verkkopalveluyksikkö edisti saavutettavuutta
sekä puhevammaisten ja muiden oppimisessa, ymmärtämisessä ja kommunikoinnissa tukea tarvitsevien ihmisten osallistumista ja yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Yksikkö tuotti
Papunet-verkkopalvelua ja Kaveripiiri-yhteisöpalvelua.
Selkokeskus edisti selkokielistä tiedotusta, tiedonvälitystä
ja kulttuuria. Selkokeskus julkaisi Selkosanomat-lehteä sekä
yhteistyössä FDUV:n kanssa LL-Bladet-lehteä.
Talous- ja hallintoyksikkö johti Kehitysvammaliiton toimintaa ja huolehti taloudesta, henkilöstöhallinnosta ja järjestötyöstä sekä koordinoi kansainvälistä yhteistyötä.
Vuoden 2015 alusta liiton toiminta keskittyy neljään toimintakokonaisuuteen, joiden alle on ryhmitelty liiton vahvat
brändit. Uudet yksiköt ovat: Kansalaisuus, Saavutettavuus,
Elinikäinen oppiminen sekä Ohjaus- ja tukipalvelut.

Me uskomme ja 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.

Kuva: Pekka Elomaa

Kaikki voivat
osallistua

Liitto kehitti ja tiivisti yhteistyötä jäsenten ja sidosryhmien kanssa toteuttamalla jäsen- ja sidosryhmäkyselyn, jäsenpäivän ja jäsenvierailuja. Myös useita liiton
kehittämis- ja tutkimushankkeita toteutettiin yhteistyössä jäsenten kanssa.
Kehitysvammaliitto edisti kehitysvammaisten asumisen
ohjelman (KEHAS) toimeenpanoa koordinoimalla yhdessä
Kehitysvammaisten Tukiliiton kanssa ohjelman alueellista
kierrosta ja seurantatiedon keräämistä.
YK:n yleissopimuksen ratifiointi oli Kehitysvammaliiton keskeisimpiä vammaispoliittisia strategisia tavoitteita.
Uudenlaisessa kokemusasiantuntijuuteen perustuvassa
Kansalaiskokemuksia-tutkimusryhmässä tutkittiin YK:n
vammaissopimusta yhdessä kehitysvammaisten tutkimuskumppaneiden kanssa.
Vaikka YK:n sopimuksen ratifiointi siirtyi vuodelle 2015 valmisteilla olevan itsemääräämisoikeuslain viivästyttyä, valmistautui liitto lain voimaantuloon tarjoamalla itsemääräämistä
tukevaa tietoa verkkosivustoillaan ja koulutti lähityöntekijöitä, esimiehiä ja vammaisia ihmisiä lain muutoksista.
Kehitysvammaliiton kehittämis- ja tutkimushankkeiden tavoitteena on löytää toimivia ratkaisuja sellaisten
vammaisryhmien palveluihin, jotka muutoin olisivat vaarassa syrjäytyä ja jäädä yhteiskunnan jäsenyyden ulkopuolelle. Vaikeasti puhevammaisten ihmisten vuorovaikutuksen
tueksi kehitettiin Voimauttava vuorovaikutus- ja HYP-toimintamalleja. Perheiden palveluohjauksen tueksi julkaistiin
Hyvän elämän palapeli -työväline. Selkoilmaisu arjen tukena
-hankkeessa kehitettiin uusia ratkaisuja ja hyviä käytäntöjä
kehitys- ja puhevammaisten ihmisten osallisuuden ja monikanavaisen tiedonsaannin edistämiseen.
Tiukka talouden tilanne heijastui liiton toimintaan, ja
taloustilanteen tasapainottamiseksi jouduttiin toimintavuoden aikana tekemään säästötoimenpiteitä. Liitossa
valmistauduttiin organisaatiouudistukseen, joka suunniteltiin yhteistyössä hallituksen, henkilöstön ja Rahaautomaattiyhdistyksen kanssa. Toimintaedellytysten
vakauttaminen loi pohjan uudenlaiselle Kehitysvammaliitolle, jonka toiminnan visiona on kaikki ihmiset mukaan
ottava yhteiskunta.
Osaavan henkilökunnan, alalla työskentelevien ammattilaisten, yhteistyökumppaneiden, jäsenistön sekä kehitys- ja
puhevammaisten ihmisten ja heidän lähi-ihmistensä yhteistyön ansioista työmme oli vaikuttavaa ja tuloksellista. Kiitos
siitä kuuluu kaikille heille.

Vuonna 2014 Kehitysvammaliiton
toiminnan tavoite oli edistää kehitysvammaisten ja muiden oppimisessa,
ymmärtämisessä ja kommunikoinnissa
tukea tarvitsevien henkilöiden tasaarvoa ja osallistumista yhteiskunnassa.
Kehitysvammaliiton toimintaympäristö on suuressa muutoksessa.
Valmisteilla oleva sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus, keskeisten lakien, kuten sosiaalihuoltolain,
itsemääräämisoikeuslain, perhehoitolain ja työelämäosallisuutta tukevan
lainsäädännön uudistamiset sekä kehitysvammalain ja vammaispalvelulain
yhteensovittaminen ovat asioita, jotka
vaikuttavat kehitys- ja puhevammaisten
ihmisten osallisuuteen, yhdenvertaisuuteen sekä heidän tarpeistaan lähtevien
palvelujen suunnitteluun ja kehittämiseen. Toimintavuoden 2014 aikana liitto
otti kantaa em. uudistuksiin osallistumalla lakien valmistelutyöhön ja antamalla lausuntoja ja kannanottoja.
Liittohallitus asetti työryhmiä valmistelemaan liiton kannanottoja ja
näkemyksiä kehitysvammaisten asumiseen ja Valas-lainsäädännön valmisteluun sekä opetuksen järjestämiseen.
Kehitysvammaliiton edustajat tapasivat
vuoden aikana sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikon, peruspalveluministeri
Susanna Huovisen ja opetus- ja viestintäministeri Krista Kiurun vieden heille liiton
näkemyksiä.

Marianna Ohtonen
Toiminnanjohtaja
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Kehitysvammaliiton
vuosikertomus 2014
selkokielellä
Kehitysvammaliiton toiminnan tavoite
on edistää tasa-arvoa ja osallistumista
yhteiskunnassa.

Hyvään elämään kuuluu tasa-arvo,
osallistuminen yhteiskunnan toimintaan
ja oikeus vaikuttaa omiin asioihin.

Kävijämäärät liiton Facebook-sivuilla
ja Twitterissä kasvoivat.
Eniten kiinnostusta herätti kansainvälisen
FASD-päivän kampanja 9. syyskuuta.
Ketju-lehti täytti 50 vuotta.
Painetun Ketjun rinnalle kehitettiin
verkkolehti, joka valmistui vuoden lopussa.

Vaikuttaminen
Lainsäädäntöön vaikuttaminen
Kehitysvammaliitto osallistui
useiden lakien valmistelemiseen
antamalla lausuntoja ja kannanottoja.

Hyvä elämä kuuluu kaikille.

Henkilöstö
Vuonna 2014 Kehitysvammaliitossa
oli 73 työntekijää.
He työskentelivät kahdeksassa yksikössä.
Yksiköt olivat:
•• tutkimus- ja kehittämiskeskus Tutke
•• koulutus- ja vaikuttamisyksikkö Kova
•• oppimateriaalikeskus Opike
•• tietotekniikka- ja kommunikaatiokeskus
Tikoteekki
•• viestintä
•• Papunet-verkkopalveluyksikkö
•• Selkokeskus
•• talous- ja hallintoyksikkö.

Kehitysvammaliiton vuosikertomus 2014 selkokielellä

Kehitysvammaliiton viestintä lähetti
eri tiedotusvälineille tiedotteita
kehitysvamma-alaan liittyvistä aiheista.
Tiedotusvälineitä kiinnostivat erityisesti
selkokieli ja kehitysvammaisten ihmisten
työllistyminen, joihin liittyviä aiheita
käsiteltiin tiedotusvälineissä paljon.

Vuoden aikana valmisteltiin muutosta
liiton ja yksiköiden toimintaan.
Vuoden 2015 alusta työntekijät
toimivat neljässä yksikössä:
•• Kansalaisuus
•• Saavutettavuus
•• Elinikäinen oppiminen
•• Ohjaus- ja tukipalvelut.

Tavoitteenamme on hyvä elämä
kehitysvammaisille ihmisille ja kaikille,
jotka tarvitsevat tukea oppimisessa,
ymmärtämisessä ja kommunikoinnissa.

Kehitysvammaliitto | vuosikertomus 2014
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kansainvälisen FASD-päivän viestintää.

Maan hallitus on valmistelemassa
useita lakeja, jotka vaikuttavat
kehitysvammaisten elämään.

perusteet, joiden mukaan koulut
järjestävät yleisopetuksen ja
erityisopetuksen.

Valmisteilla on esimerkiksi
sosiaali- ja terveydenhuollon
järjestäminen uudella tavalla
sekä vammaislainsäädännön ja
työelämään osallistumista koskevan
lain uudistaminen.

Kehitysvammaliitto ennakoi myös
kevään 2015 eduskuntavaaleja ja valmisteli
liiton tavoitteet hallitusohjelmaa varten.

Kehitysvammaliiton asiantuntijoita
kuultiin myös uusien erityisopetuksen
opetussuunnitelmien valmistelussa.
Opetushallitus laatii opetussuunnitelmien

Verneri-verkkopalveluun lisättiin tietoa
erityisesti lainsäädännön muutoksista.
Vernerissä alkoi Haasta itsesi,
valitse vammaistyö -kampanja,
jolla houkutellaan nuoria
kehitysvamma-alalle.
Vernerin selkosivuilla kiinnostivat
erityisesti neuvontapalsta Verkko-Kerttu,
seksuaalineuvonta ja
kirjeenvaihtoilmoitukset.
Selko-Verneri järjesti myös
valokuvauskilpailun otsikolla
”Tästä minä pidän”.

Ohjaus ja neuvonta
Kehitysvammaliitto antoi ohjausta
ja neuvontaa muun muassa
kehitysvammaisten ihmisten asumiseen,
työllisyyteen, palvelusuunnitteluun,
kommunikoinnin apuvälineisiin
ja selkokieleen liittyvissä asioissa.

Tutkimus
Kehitysvammaliitto tekee tutkimusta,
joka hyödyttää kehitysvamma-alan
toimijoita.
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Papunet

Tutkimuksen kohteita olivat esimerkiksi
kehitysvammaisten ihmisten asema
ja oikeudet yhteiskunnassa sekä
kehitysvammaisten ihmisten
työelämään osallistuminen.

Papunetin tavoitteena on kehittää
helppokäyttöisiä verkkoaineistoja
ja saavutettavia verkkosivuja.
Papunetin verkkosivuilla on tietoa
yleiskielellä, selkokielellä ja bliss-kielellä.
Lisäksi sivuilla on kuvilla, videoilla ja
animaatioilla tuettua materiaalia.

Kehitysvammaliitto oli mukana
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen
laajassa terveystutkimuksessa
sekä kansainvälisissä tutkimusprojekteissa.
Eri tutkimusten tuloksia julkaistiin
artikkeleina alan julkaisuissa
ja raportteina.
Kehitysvammaliiton koulutuskalenterin kansikuva.

Kehittämishankkeet

Koulutus ja konsultointi

Onnistuneita valintoja -hankkeessa
edistettiin kehitysvammaisten
ja muiden vammaisten henkilöiden
mahdollisuuksia osallistua
ja vaikuttaa yhteiskunnassa.
Hankkeen tärkeimpiä kumppaneita
olivat kehitysvammaiset ihmiset,
heidän läheisensä, sosiaalityöntekijät,
palveluohjaajat ja työntekijät.

Arjen keskiössä -hanke etsi uusia tapoja
järjestää erityistä tukea tarvitsevien
henkilöiden asumista. Kuva: Pekka Elomaa

jossa asukkaat ja sosiaalitoimen työntekijät
etsivät uusia asumisen, vapaa-ajan
ja työllistymisen ratkaisuja.

KIT-projektin tavoitteena on edistää
kehitysvammaisten ihmisten
työllistymistä ja työhönvalmennusta.
KIT tulee sanoista Kehitysvammaiset
ihmiset töihin – syrjäytymisestä
osallisuuteen.
Hanke jatkuu vuoteen 2016.

Kansainvälinen toiminta
Liitto jatkoi yhteistyötä useiden
kansainvälisten järjestöjen kanssa
ja osallistui Euroopan unionin
rahoittamiin hankkeisiin.

Arjen keskiössä -hankkeessa etsittiin
uudenlaisia tapoja järjestää erityistä
tukea tarvitsevien henkilöiden asumista.
Hankkeessa kehitettiin
asuntosuunnittelun malli,
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Vuonna 2014 Papunet tuotti
uusia helppokäyttöisiä ohjelmia ja
teki vanhoista ohjelmista parempia.
Papunet uudisti esimerkiksi
piirustusohjelman ja Papumarket-pelin.
Papunet julkaisi myös uuden työkalun,
jolla kuka tahansa voi tehdä
itse verkkokirjoja.
Työkalun nimi on Papuri.

Pitkään jatkunut kehitystyö
Sambiassa saatiin päätökseen
vuoden 2014 lopussa.

8

Kehitysvammaliiton koulutuksissa
näkyi vuonna 2014 erityisesti
kiinnostus itsemääräämisoikeuteen.
Siihen liittyvien koulutusten kysyntä kasvoi.

Selkoilmaisu arjen tukena -hankkeessa
julkaistiin selkokielisiä videoita
ja kehitettiin ohjeita selkovideoiden
tekemiseen.

Suosituin koulutus oli edelleen
yksilöllinen elämänsuunnittelu ja tuki
-koulutus.

Papunetin sivusto on erittäin suosittu.
Viime vuonna sivuilla käytiin
1,7 miljoonaa kertaa.

Kirjasto ja tietopalvelu
Kehitysvammaliiton kirjasto lainasi
teoksia ja tarjosi neuvontaa
ja tietopalvelua.

Kaveripiiri
Kaveripiiri on helppokäyttöinen sivusto,
jonka avulla voi löytää uusia kavereita
ja pitää yhteyttä tuttuihin.

Kirjaston kokoelmaan hankittiin
526 nimikettä lisää,
eniten sähköisiä aineistoja,
kirjoja ja kausijulkaisuja.

Vuonna 2014 Kaveripiirissä oli 1 725
käyttäjää.
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Selkokeskus
Selkokeskus julkaisi vuonna 2014
23 numeroa Selkosanomia
ja LL-Bladetia painettuina ja verkkolehtinä.
Toimitus tapasi lehden lukijoita
lukijatapaamisissa, joissa kerättiin
palautetta lehdistä ja saatiin juttuideoita.
Tikoteekki kehitti kuvallisia viestejä
Microsoftin ja Leadinin kanssa.
Kuva: Viljakaisa Aaltonen

Selkokeskus antoi ohjausta
ja neuvontaa useille
viranomaisille ja muille tahoille
selkojulkaisujen tuottamisessa.
Selkokeskus on mukana myös
valtionhallinnon virkakielikampanjassa,
joka innostaa viranomaisia
esittämään asiat selkeästi.
Lisäksi Selkokeskus myönsi
selkoaineistoille selkologoja,
joista tunnistaa selkojulkaisun.

Tikoteekki
Tikoteekin toiminnan tavoite on vahvistaa
vaikeimmin puhevammaisten ihmisten
osallistumista yhteiskunnassa.
Vuoden 2014 aikana Tikoteekki kehitti
toimintamalleja ja materiaaleja,
jotka vahvistavat puhevammaisten ihmisten
ja heidän lähi-ihmistensä vuorovaikutusta.
Tällaisia toimintamalleja olivat
esimerkiksi Huomioivan yhdessäolon malli
sekä Voimauttava vuorovaikutus -malli.

Selkokeskuksen selkokirjatyöryhmä
jakoi valtiontukea
selkokirjojen tekijöille ja kustantajille.
Selkokeskus tiedotti selkokirjoista ja myi
selkokirjoja oman kirjavälityksen kautta.

Tikoteekissa kehitettiin myös
uusia kommunikointikansioita
ja sähköisiä sovelluksia vuorovaikutukseen.

Selkokeskus julkaisi myös
uuden selkokielen tarvearvion
sekä selkokielen strategian eli
suunnitelman selkokielen tulevaisuudesta.
Tarvearvion mukaan puoli miljoonaa
ihmistä Suomessa hyötyy selkokielestä.
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Lisäksi Tikoteekki oli vaikuttamassa siihen,
että lainsäädännössä otetaan huomioon
vaikeimmin puhevammaiset ihmiset.
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Kehitysvammaliiton tuoteluettelon kansikuva.

Suomen historia selkosuomeksi -kirjan kansikuva.

Opike
Opike esitteli tuotteitaan messuilla,
seminaareissa ja näyttelytapahtumissa.
Esittelyn lisäksi Opike keräsi
ideoita uusista tuotteista.
Opikkeella on Helsingin Malmilla
myös oma näyttelytila, jossa voi
tutustua Opikkeen materiaaleihin. ◼

Oppimateriaalikeskus Opike tuottaa
julkaisuja, joiden avulla edistetään
erilaisten ihmisten tasa-arvoista
osallistumista yhteiskunnassa.
Vuonna 2014 Opikkeessa oli tekeillä
yli 50 painettua tuotetta
tai sähköistä materiaalia.
Myydyimmät tuotteet olivat
selkomukautus Anna-Leena Härkösen
romaanista Häräntappoase sekä
Suomen historia selkosuomeksi.

11

Kehitysvammaliitto | vuosikertomus 2014
Kehitysvammaliiton vuosikertomus 2014 selkokielellä

TE-toimiston tilaisuudet henkilökunnalle. Lisäksi henkilökunnalle tarjottiin työterveyshuollon ja työpsykologin
palveluja ja yksilöllistä tukea. Irtisanotuille työntekijöille
tarjottiin työpsykologin palveluja sekä TE-toimiston ja
Amiedun muutostukikoulutusta.
Henkilökunnan yhteisissä kehittämispäivissä paneuduttiin
ulkopuolisen työyhteisövalmentajan kanssa organisaatiomuutokseen, tulevaan tiimirakenteeseen ja sisäiseen työnjakoon.
Liiton sisäisissä koulutustilaisuuksissa oli muina aiheina muun
muassa itsemäärääminen, selkokielen uudet esittämistavat ja
kehitysvammaisten ihmisten työllistyminen.
Työhyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden tukemiseksi käynnistettiin Kehitysvammaliiton kerhotoiminta. Kerhotoimintana aloittivat kuorokerho, kehonhuolto, käsityökerho,
kuulan kymmenottelu ja koiran ulkoilutuskerho. Työhyvinvointia tuettiin myös hankkimalla työpisteisiin
ErgoPro-taukoliikuntaohjelma.
Henkilöstön muistamisia juhlistettiin kaksi kertaa vuodessa lahjoilla ja kakkukahveilla. Lisäksi järjestettiin läksiäisjuhlat eläkkeelle siirtyvälle henkilölle, hallituksen ja henkilökunnan
yhteiset elonkorjuujuhlat ja joulupuuro. Henkilökunta teki
jäsenvierailun tutustumaan Lyhty ry:n toimintaan.
Sisäisen viestinnän parantamiseksi tehostettiin Kehysintranetin käyttöä.

Vuoden lopussa Kehitysvammaliiton palveluksessa oli 73
henkilöä, joista määräaikaisia oli 14. Äitiys- tai vanhempainvapaalla oli neljä, toimivapaalla kaksi, opintovapaalla yksi ja
vuorotteluvapaalla neljä henkilöä.
Kehitysvammaliitossa aloitti toimintansa yhteistoimintaneuvottelukunta. Neuvottelukunnassa on neljä eri henkilöstöryhmän edustajaa, työsuojeluvaltuutettu ja -päällikkö sekä
toiminnanjohtaja. Neuvottelukunta käsitteli muun muassa
liiton sisäistä viestintää, liiton taloustilannetta, tasa-arvo- ja
yhdenvertaisuussuunnitelmaa, rekrytointikäytäntöjä, työhyvinvointiiin ja työterveyshuoltoon liittyviä kysymyksiä sekä
organisaatiouudistusta ja palkkausperusteita.
Toimintavuoden aikana uudistettiin liiton palkkausjärjestelmä ja siirryttiin sopimuspalkasta sosiaalialan
järjestöjä koskevan työehtosopimuksen mukaiseen palkkausrakenteeseen. Samalla tehtiin koko henkilökunnalle
uudet työsopimukset ja tehtävänkuvaukset.
Toimintavuoden alusta koko henkilökunta siirtyi työskentelemään liiton omistamissa tiloissa, koska taloudellisten syiden vuoksi luovuttiin kaikista ulkopuolisista
vuokratiloista. Talouden tasapainottaminen ja sen seurauksena tehdyt henkilöstövähennykset heijastuivat henkilöstön jaksamiseen. Työssä jaksamisen ja muutostilanteeseen
sopeutumisen tueksi järjestettiin työterveyshuollon ja
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Henkilöstö

Vaikuttaminen
Kehitysvammaliitto osallistuu lainsäädännön kehittämistyöhön muun muassa lakeja valmistelevien työryhmien
jäsenenä, kuultavana, lausunnonantajana tai tuottamalla
tietoa työryhmille ja päättäjille.
Vuonna 2014 ajankohtaisia vaikuttamistoiminnan kohteita olivat erityisesti vammaislainsäädännön uudistus
(nk. Valas, 2013–2015) sekä sosiaalihuollon työelämäosallisuutta tukevan lainsäädännön ja palvelujärjestelmän
uudistaminen (nk. TEOS, 2012–2014). Kehitysvammaliiton
henkilöstöä oli syksyllä 2014 mukana myös erityisopetuksen
asiantuntijoista muodostuneessa työryhmässä, joka laati
Opetushallituksen pyynnöstä lausunnon perusopetuksen ja
lisäopetuksen uusien opetussuunnitelmien perusteluonnokseen. Keväällä 2015 pidettäviä eduskuntavaaleja ennakoiden
Kehitysvammaliitto valmisteli hallitusohjelmatavoitteensa.

»» oppivelvollisuusiän nostamista koskevasta
hallituksen esityksestä opetus- ja
kulttuuriministeriölle 5.6.2014
»» laiksi sosiaalihuollon asiakirjoista sosiaalija terveysministeriölle 12.6.2014
»» luonnoksesta hallituksen esitykseksi
sosiaalihuoltolaiksi sosiaali- ja
terveysministeriölle 12.6.2014
»» hallituksen esityksestä perhehoitolaiksi
sosiaali- ja terveysministeriölle 6.10.2014
»» sote-järjestämislaista sosiaali- ja
terveysministeriölle 13.10.2014
»» opetussuunnitelma 2016:sta
Opetushallitukselle 14.10.2014
»» tietoyhteiskuntakaaren asetusluonnoksesta
liikenne- ja viestintäministeriölle 4.11.2014

Liitto antoi kertomusvuoden aikana seuraavat lausunnot:

Taustapaperit kuulemistilaisuuksiin:

»» YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia
koskevan yleissopimuksen ja sen vaillinaisen
pöytäkirjan ratifiointityöryhmän mietinnöstä
ulkoasiainministeriölle 25.2.2014
»» perusopetusasetuksen muutosesityksestä
opetus- ja kulttuuriministeriölle 30.5.2014

»» hallituksen esitys sosiaalihuoltolaiksi,
sosiaali- ja terveysvaliokunta 4.11.2014
»» hallituksen esitys eduskunnalle
valtion talousarvioiksi vuodelle 2015,
valtiovarainvaliokunta 4.11.2014
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Lähes

900

henkilöä
kysyi neuvoja Tikoteekin
asiantuntijoilta

Kuva: Kaisa Kaatra

Kehitysvammaisten
asumisen ohjelman (KEHAS)
toimeenpanon edistäminen

eduskuntatiedotuksen kanssa. Kaksi kampanjan pilottiorganisaatiota, Verohallinto ja Vaasan kaupunki, valitsivat selkokielen pilottitavoitteekseen.
Selkokeskus järjesti Kuntaliiton kanssa Julkiset palvelut
selkokielisiksi -seminaarin, jossa julkaistiin selkokielen strategia, selkokielen uusi tarvearvio sekä katsaus selkokielen
kansainväliseen toimintaan, sekä koulutusta kuntatiedottajille. Vuoden lopussa valmisteltiin myös julkishallinnon
kyselyä, jossa selvitetään eri hallinnonalojen selkokielistä
tiedotusta ja aineistojen tarvetta. Kysely postitetaan noin
80 taholle vuoden 2015 alussa.

Kehitysvammaliitto edisti KEHAS-ohjelman toimeenpanoa koordinoimalla yhdessä Kehitysvammaisten Tukiliiton kanssa KEHAS-ohjelman alueellista kierrosta,
seurantatiedon keräämistä ja asumisen ohjelman seurantaraportin laatimista. Vuonna 2014 tutustuttiin kuuden alueen tilanteeseen: Pirkanmaa, Satakunta, Kainuu,
Pohjois-Karjala, Varsinais-Suomi ja ruotsinkieliset palvelut (Kårkullan alue).
Alueellisen kierroksen lisäksi toteutettiin yhteistyössä STM:n seurantaryhmän kanssa kolme valtakunnallista työpajaa, joiden teemoina olivat asumisen ohjelman
toteutuksen arviointi, hallinnon alojen välisen yhteistyön
vahvistaminen sekä terveyspalvelujen kehittäminen.

Vaikuttaminen verkostoissa
Kehitysvammaliitto toteuttaa vaikuttamistoimintaansa
myös toimimalla eri verkostoissa. Liitto koordinoi Kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunnan (KVANK) hallitusohjelmatavoitteiden työstämisen sekä osallistui aktiivisesti
KVANK:n ja Vammaisfoorumin yhteiseen hankintalakia koskevaan vaikuttamiseen ja viestintään.
Lisäksi Kehitysvammaliitto koordinoi KVANK:n laatuvaliokunnan sekä työn ja päivätoiminnan valiokunnan työskentelyä. Laatuvaliokunnassa tuettiin asumisen ohjelman
toteutusta, käsiteltiin palvelujen laatuun ja henkilöstöön

Virkakielikampanja
Selkokeskus oli mukana valtionhallinnon virkakielikampanjassa yhdessä Kotimaisten kielten keskuksen, valtiovarainministeriön, Kuntaliiton, opetus- ja
kulttuuriministeriön, valtioneuvoston kanslian sekä
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liittyviä kysymyksiä sekä kommentoitiin Valas-lain valmistelua. Työn ja päivätoiminnan valiokunnassa käsiteltiin sosiaalihuollon työelämäosallisuutta tukevan lainsäädännön ja
palvelujärjestelmän uudistamista.
Kehitysvammaliitto vahvisti osallistumistaan Vammaisfoorumin työskentelyyn ja ryhtyi Kuluttajaliiton ylläpitämän
Kuluttajaparlamentin aktiivijäseneksi.
Kehitysvammaliitto osallistui myös liikenne- ja viestintäministeriön Esteettömän viestinnän työryhmän ja sen alatyöryhmien sekä Design for All -verkoston toimintaan. Näissä
työryhmissä Kehitysvammaliitto tuo esille verkkopalveluiden
helpon ymmärrettävyyden ja selkokielen käytön merkitystä.
Kehitysvammaliiton Tikoteekki koordinoi kommunikoinnin apuvälinepalveluista vastaavien työntekijöiden
verkostoa. Verkostossa kehitetään valtakunnallisia toimintamalleja, luodaan yhteisiä hyviä käytäntöjä ja jaetaan tietoa.
Vuoden aikana keskusteltiin ja selvitettiin tablet-tietokoneiden saatavuusperusteita ja puhevammaisten ihmisten lähihenkilöiden ohjauksen käytäntöjä.

henkilöiden työllisyyteen, asumiseen, palvelusuunnitteluun, FASDiin, kommunikoinnin apuvälinepalveluihin
sekä asiakkaiden asemaan ja itsemääräämisoikeuden
toteutumiseen liittyvissä kysymyksissä. Ohjausta ja neuvontaa annettiin puhelimitse ja sähköpostitse sekä Verneri-verkkopalvelussa. Ohjausta ja neuvontaa antoivat
Kehitysvammaliitossa eri yksiköiden useat eri toimihenkilöt, kukin oman substanssiasiantuntemuksensa
puitteissa.

Yhteiskuntavastuu
Kehitysvammaliitto edisti omassa toiminnassaan yhteiskuntavastuuta tarjoamalla työsuhteisia työpaikkoja
kehitysvammaisille henkilöille. Kehitysvammaliiton
hankinnoissa ja niiden kilpailutuksissa otettiin huomioon kotimaisuus, ekologisuus ja eettisyys. Tutkimus- ja
kehittämistoiminnassa otettiin huomioon opetus- ja
kulttuuriministeriön asettaman Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohjeistukset.

Ohjaus ja neuvonta
Kehitysvammaliitto tuki eri toimijoita antamalla ohjausta
ja neuvontaa erityisesti kehitys- ja puhevammaisten

Vaikuttamistoimintaa tuki Raha-automaattiyhdistys.
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FASD-kampanja
tavoitti
Facebookissa

19 000
ihmistä

Vaikuttavaa viestintää
Viestintä oli tiiviisti mukana lainsäädännön, palvelujärjestelmän ja sosiaaliturvan kehittämiseen tähtäävässä
vaikuttamistyössä sekä yhteiskuntavastuullisen toiminnan edistämisessä.
Uutisseurannan mukaan Kehitysvammaliiton lähettämät viestit tuottivat
yhteensä 256 mediaosumaa (270 v.
2013).
Ylivoimaisesti eniten mediaa kiinnosti selkokieli, josta julkaistiin vuoden
aikana 112 juttua. Seuraavaksi eniten
Kehitysvammaliiton esiin nostamista
teemoista kiinnosti kehitysvammaisten ihmisten työllistyminen (33 juttua).
Muita julkisuudessa näkyneitä teemoja
olivat puhevammaisuus, FASD ja vammaisten henkilöiden kotitalouksien
köyhyys. Myös liiton sote-kannanotot
saivat jonkin verran julkisuutta.
Toimittajat ottivat yhteyttä liiton
viestintään oma-aloitteisesti noin 50
kertaa vuoden aikana. Lisäksi toimittajat soittivat myös suoraan liiton eri
asiantuntijoille.
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256
kertaa

Kehitysvammaliiton
some-kanavilla oli
yhteensä lähes

8 000
seuraajaa

16

50

112

vuotta

juttua

Kuva: Pekka Elomaa

"Harmillista, että Suomen tilanteesta ei voi olla ylpeä. Onneksi
lehti tuo esille näitä asioita ja niiden epäkohtia Suomessa."
Palaute Aikakausmedian Adam-kyselystä

Sosiaalinen media
Kehitysvammaliitto
mainittiin mediassa

Selkokielestä
julkaistiin

Ketju-lehti täytti

Liiton aktiivisuus sosiaalisessa mediassa
lisääntyi. Kehitysvammaliitolle perustettiin Twitter-tili, jolla oli vuoden lopussa
noin 600 seuraajaa. Lisäksi osa henkilöstöstä twiittasi alaan liittyvistä asioista
aktiivisesti myös omalla nimellään.
Sosiaalisen median kanavien
seuraajamäärät kasvoivat. Vuoden
lopussa Kehitysvammaliiton Facebook-sivulla oli noin 1 200 seuraajaa.
Eniten seuraajia oli kuitenkin Papunetin Facebook-sivulla, jolla oli vuoden
lopussa yli 3 400 seuraajaa. Vernerillä oli Facebookissa vuoden lopussa
noin 800 seuraajaa, Opikkeella 500,
Tikoteekilla 630 ja Selkokeskuksella
910. Twitterissä Papunetia seurasi 450
henkilöä ja Opiketta 730.
Eniten kiinnostusta sosiaalisessa
mediassa herätti 9.9. kansainvälisen
FASD-päivän kampanja, jota liitto jakoi
Facebookissa ja Twitterissä. Facebookissa se tavoitti päivässä lähes 14 000

Kehitysvammaliitto.fi
ja muu viestintä

vastaanottajaa ja kuukauden sisällä lähes 19 000. Kampanjassa hyödynnettiin kansainvälisten yhteistyökumppaneiden tuottamaa viestintämateriaalia.

Kehitysvammaliiton internetsivuilla (www.kehitys
vammaliitto.fi) vierailtiin kuukausittain keskimäärin reilut
8 000 kertaa (6 900 v. 2013), kesä-heinäkuussa harvemmin.
Kävijät olivat eniten kiinnostuneita liiton koulutuksista.
Sivuilla julkaistiin 69 ajankohtaista uutista liiton toiminnasta ja kannanotoista. Lisäksi uutuutena aloitettiin
Kehitysvammaliiton oma blogi, jonka kirjoittajat ovat liiton asiantuntijoita. Ajankohtaisia uutisia ja blogikirjoituksia jaettiin aktiivisesti myös sosiaalisessa mediassa.
Kävijäkyselyn mukaan Kehitysvammaliiton sivua
pidettiin hyödyllisenä, mutta sivujen ulkoasussa nähtiin
kehittämisen varaa.
Kehitysvammaliiton jäsenille lähetettiin uutiskirje neljä
kertaa. Liiton eri yksiköt tiedottivat lisäksi omille kohderyhmilleen säännöllisesti omilla uutiskirjeillään.

Ketju-lehti
Ketju-lehti täytti 50 vuotta. Lehti ilmestyi kuusi kertaa teemoinaan valta ja itsemääräämisoikeus, vapaaehtoisuus,
marginaalit, nuoriso, monikulttuurisuus ja ikääntyminen.
Yksi numeroista oli 50-vuotisjuhlanumero.
Ketjun painosmäärä oli 2 300 kappaletta, joista noin
2 000 meni osoitteellisena tilauksena ja loput jaettiin messuilla, koulutuksissa ynnä muissa tilaisuuksissa. Painetun
Ketjun rinnalle kehitettiin verkkolehti, joka valmistui vuoden lopussa (www.ketju-lehti.fi).
Ketju osallistui Aikakausmedian järjestämään
Adam-tutkimukseen alkuvuodesta ja teki loppuvuodesta oman lukijakyselyn verkossa. 25 prosenttia piti
lehteä alan tiedonlähteenä erittäin tärkeänä ja 75 prosenttia melko tärkeänä. Juttuja pidettiin luotettavina.
Adam-tutkimuksessa Ketju sai lukijoilta arvosanaksi 7,5,
kun asteikko oli 4–10.

Viestintä oli Raha-automaattiyhdistyksen
tukemaa toimintaa.
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Tutkimuksella
uutta tietoa
Tutkimustoiminta keskittyi vuonna 2014 sosiaalitieteelliseen tutkimukseen vammaisuuden ilmiöstä. Tutkimuksen
painopistealueita olivat kehitysvammaisten henkilöiden
asema ja oikeudet yhteiskunnassa sekä vammaispoliittinen
tutkimus kohdentuneena erityisesti palvelujärjestelmään,
mutta myös koko hyvinvointijärjestelmän muutokseen.
Esillä olivat erityisesti kehitysvammaisten ihmisten työelämäosallisuuteen liittyvät kysymykset.

Social justice in vocational special needs
education markets? Esitelmä työryhmässä:
Critical views of special education needs.
Toimintaa rahoitti NordForskin Education for
Tommorrow -ohjelma vuosille 2013–2018.

Perhe hoivan antajana

ATH-tutkimus

Vuonna 2014 julkaistiin Perhe hoivan antajana – tutkimus
kotona asuvan kehitysvammaisen ihmisen ja hänen omaistensa arkielämästä suomalaisessa hyvinvointivaltiossa -tutkimusprojektin kolmas kansainvälinen artikkeli. Neljännen,
hoivan antajan ja tarvitsijan kansalaisuutta käsittelevän
kansainvälisen artikkelin käsikirjoitus valmistui ja se otettiin vertaisarviointiin Critical Social Policy -lehteen. Tutkimusprojektin tuloksia esiteltiin myös vammaistutkimuksen
päivillä sekä kehitysvamma-alan tutkimuksen ajankohtaispäivillä. Tutkimusprojekti päättyi vuoden 2014 lokakuussa.
Julkaisut ja esitelmät:

Kehitysvammaliitto osallistui THL:n toteuttaman ATH-tutkimuksen (Alueellinen Terveyden ja Hyvinvoinnin tutkimus) järjestötutkimuksen verkostoon. Tutkimusaineistosta
julkaistiin THL:n julkaisusarjassa artikkeli, jossa tarkasteltiin vammaispalveluja tarvinneiden kotitalouksien koettua
taloudellista tilannetta. Tulosten mukaan kotitaloudet, joihin kuuluu vammaisia jäseniä, ovat taloudellisesti muita
heikommassa asemassa.
»» Vesala H., Teittinen A. ja Kaikkonen R.
Vammaispalveluja tarvitsevien kotitalouksien
koettu taloudellinen tilanne vuonna 2013 – ATHtutkimuksen tuloksia. Terveyden ja hyvinvoinnin
laitoksen työpapereita 37/2014, s. 45–48.

»» Sonja Miettinen & Antti Teittinen (2014)
Deinstitutionalisation of people with
intellectual disabilities in Finland: a political
perspective. Scandinavian Journal of
Disability Research 16 (1), 59–76.
»» Sonja Miettinen (2014) Hoivan antajan ja
tarvitsijan kansalaisuus: sillanrakennusta
nais- ja vammaistutkimuksen välillä. Esitys
Vammaistutkimuksen päivillä 12.–13.6.2014, Turku.

Tutkimusta rahoitti Raha-automaattiyhdistys.

Justice Through Education
in the Nordic Countries

Kehitysvammaliitto on mukana Justice Through Education
in the Nordic Countries -huippututkimusyksikössä. Kehitysvammaliiton tutkijat osallistuivat konferensseihin ja tutkijasymposiumeihin sekä tutkijavierailuihin.
Kehitysvammaliiton tutkijat olivat aktiivisesti rakentamassa suomalaista kasvatustieteellisen vammaistutkimuksen
tutkijaverkostoa, joka järjesti lukupiirejä, tutkimusseminaareja ja teemaryhmän Kasvatustieteen päiville. Verkosto lähti
suunnittelemaan tutkimusta kehitysvammaisten ihmisten
kansalaistaitojen koulutusmahdollisuuksista, mikä on Kehitysvammaliitossa uuden tutkimuslinjan avaus.

Tutkimusprojektia rahoitti Suomen Akatemia.

Laitoksesta yhteiskuntaan:
tutkimus työn ja
organisaation muutoksesta
kehitysvammapalveluissa
2010-luvulla
Vuonna 2014 toteutettiin Helsingin kaupungin kanssa luentosarja työn ja organisaation muutoksesta kehitysvammaisten
asumispalveluissa ja sovittiin vuonna 2015 toteutettavasta
seurantakyselystä ja uudesta luentosarjasta.

»» Aarno Kauppila, University of Helsinki,
Katariina Hakala, FAIDD, Reetta Mietola,
University of Helsinki, Antti Teittinen, FAIDD:
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»» Hannu T. Vesala, Antti Teittinen & Pilvikki
Heinonen: Occupational identity of staff and
attitudes towards institutional closure. Tizard
Learning Disability Review. Vol. 19 (3). 2014, 134–141.

esiin tarpeen selvittää syyt siihen, miksi puhevammainen,
tulkkauspalvelupäätöksen saanut henkilö ei käytä oikeuttaan tulkkauspalveluun.
Kehitysvammaliitossa käynnistyi vuoden lopussa tutkimus puhevammaisten tulkkauspalveluiden käytöstä Tikoteekin ja tutkimusyksikön yhteistyönä.

Tutkimuksen ja sen pohjalta toteutetun
luentosarjan rahoitti Helsingin kaupunki.

Tutkimuksen rahoittaa Kela.

ANED

Tutkimusta tukemassa

ANED-verkostolle laadittiin neljä raporttia, jotka koskivat
terveydenhuollon saavutettavuutta vammaisille ihmisille,
Suomen Eurooppa 2020 -strategiaa suhteessa vammaisten
ihmisten asemaan ja Suomen vammaispolitiikan muutosten 2014 päivitystä ANEDin matriisiin. Verkoston vuosiko
koukseen Brysselissä osallistuttiin.

Toimintavuoden aikana jatkettiin yhteistyötä Helsingin yliopiston kanssa. Suomen Akatemian rahoittamassa
Dementia ja vuorovaikutus -hankkeessa käynnistettiin
OIVA-malleihin perustuva Oivalluksia insikter -osatutkimus.
OIVA-hankkeessa kerätty materiaali oli tutkimusaineistona myös syksyllä julkaistussa Katja Kosken väitöskirjassa
Vaikeimmin kehitysvammaisten ihmisten epäsuora puhe
terapia – ekologinen näkökulma.
Lisäksi Tikoteekin työntekijä nimitettiin vammaistutkimuksen professorin Simo Vehmaksen johtaman Vaikea
monivammaisuus ja hyvä elämä -tutkimushankkeen kansalliseen ohjausryhmään.

»» Miettinen, Sonja (tulossa). ANED country report
on accessibility of healthcare: Finland. Academic
Network of European Disability experts (ANED).
»» Teittinen, Antti. European Semester 2014/5
ANED country fiche on disability
ANED-verkostoa rahoittaa Euroopan komissio.

Tutkimusseminaarit ja konferenssit

Vammaiset nuoret
aikuiset työelämään

Tutkimusseminaareja oli neljä ja niihin osallistui 15 henkilöä. Tutkimuksen teemapäivä järjestettiin kerran ja siihen
osallistui 15 tutkijaa.
Lisäksi osallistuttiin muun muassa yksinäisyys-tutkimusverkoston kahteen työpajaan ja Lapin yliopistossa järjestetyille Sosiologipäiville, EASPD:n konferenssiin Oslossa sekä
Vammaistutkimuksen seuran kesäpäiville Turun yliopistossa.

Tutkimuksessa haastateltiin opintojensa päätösvaiheessa
ja työelämässä olevia vammaisia nuoria aikuisia sekä työnantajia. Haastattelujen lisäksi tutkimuksessa oli mukana
Tikoteekista apuvälineiden ja työympäristöjen asiantuntija, jonka tehtävä oli havainnoida työntekijän työpaikalla
työprosessin eri vaiheita. Tutkimuksen mukaan sekä nuorten että työnantajien mielestä työkyvyttömyyseläkkeen
ansaintarajaa tulisi korottaa. Toivottiin myös, että palkka- ja
töidenjärjestelytuesta löytyisi helposti ja keskitetysti tietoa.

Muut tutkimusjulkaisut
»» Antti Teittinen (2014) Vammaisten koulutuksen
ja työelämän biopolitiikan kritiikki (Critique
of biopolitics in education and working life of
people with disabilities). Teoksessa Kristiina
Brunila & Ulpukka Isopahkala-Bouret (toim.)
(2014) Marginaalin voima! Aikuiskasvatuksen 51.
vuosikirja. Helsinki: Kansanvalistusseura, s. 85–101.
»» Antti Teittinen (2014) Vammaisten laitoshistorioista
kohti kansalaisuutta.(From institutional
histories to citizenship of disabled people).
Elore – folkloristiikan ja lähialojen verkkolehti.
»» Koski, Katja (2014) Indirect Speech and Language
Therapy for Individuals with Profound and Multiple
Learning Disabilities – An Ecological Perspective.
Helsinki: Kehitysvammaliiton tutkimuksia 8.
»» Laurinkari, Juhani (toim.) sekä Anja Saarinen,
Eija Kärnä ja Eeva Besio-Laurens. 2014.
Tuettu kirjoittaminen autistisen henkilön
kommunikoinnin keinona. Helsinki:
Kehitysvammaliiton tutkimuksia 7.

»» Elina Ekholm & Antti Teittinen (2014)
Vammaiset nuoret ja työntekijäkansalaisuus.
Osallistumisen esteitä ja edellytyksiä. (Disabled
young adults and working life citizenship.
Factors preventing and promoting inclusion.)
Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia 133.
Kansaneläkelaitoksen tutkimusosasto. Helsinki.
Tutkimuksen rahoitti Kela.

Puhevammaisten
tulkkauspalveluiden käyttö

Vammaisten tulkkauspalvelua käyttää keskimäärin 65 % kaikista siihen oikeutetuista henkilöistä mutta vain 50 % puhevammaisista asiakkaista. Alhainen palvelun käyttöaste nosti
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Tutkimuksella uutta tietoa

Kuva: Minna Lonka

Kehittämis
hankkeet
"…olen havahtunut siihen, että asiat, joissa olen hyvä, jotka tekevät itsestäni
hyvän tyypin eivät ole omaa kuvitelmaa, vaan totta… jos toiset ovat myös
samaa mieltä minusta ja minun vahvuuksistani, kuin minä. Sitten se on niin."
KIT-hanke

KIT-hanke tukee
työllistymistä palkkatyöhön

Vertaisryhmäläisten usko omiin kykyihinsä sai vahvistusta. Yhteistyökumppaneiden tieto näyttöön perustuvasta
työhönvalmennuksesta lisääntyi ja yhteistyö kaupunkien
sekä palveluntuottajien kesken edistyi.
Vuoden aikana tehtiin tutkimusta kehitysvammaisten
työllisyystilanteesta sekä aloitettiin tiedonkeruu työnantajien näkemyksistä kehitysvammaisista henkilöistä työyhteisön jäseninä. Keskeisenä kysymyksenä on selvittää
kehitysvammaisten ihmisten työllistymistä edistäviä
tekijöitä sekä työllistymisen esteitä.
Työllisyystilannetta kuvanneen tutkimuksen tuloksia
esiteltiin Vammaistutkimuksen päivillä Turussa, Kehitysvammaliiton tutkimuksen teemapäivillä, Kyvyt käyttöön
-seminaarissa Jyväskylässä sekä muissa yhteistyöverkostoissa. Työnantajien kokemuksia käsittelevä tutkimus
tehdään yhteistyössä Kuntoutussäätiön kanssa.

Kehitysvammaiset ihmiset töihin – syrjäytymisestä osallisuuteen (2013–2016) -projektin tavoitteena on ottaa käyttöön ja
soveltaa näyttöön perustuvan tuetun työhönvalmennuksen
toimintamalli kehitysvammaisille henkilöille, jotta aikaisempaa useampi heistä voisi työllistyä palkkatyösuhteeseen. Projekti toteutetaan Kymenlaakson alueella.
Vuonna 2014 käynnistettiin maakunnallinen työvalmentajarengas, jossa koulutettiin ja ohjattiin työvalmentajia.
Kehitysvammaisille henkilöille järjestettiin kaksi vertaisryhmää, joissa he selkiyttivät omia työllisyystavoitteitaan.
Syksyllä aloitettiin paikallisten esimiesten ja johtavien viranhaltijoiden strategiaryhmien työskentely tuetun työllistymisen
edistämiseksi ja tavoitteiden täsmentämiseksi. Lisäksi järjestettiin kaksi työllistymisaiheista keskustelu- ja tiedotustilaisuutta,
jotka olivat avoimia kaikille kiinnostuneille. Yhteistyössä EASPD:n
kanssa tuotettiin video onnistuneesta työllistymisen tarinasta.

Hanketta rahoitti Raha-automaattiyhdistys.

Kuva: Pekka Elomaa
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Onnistuneita valintoja

Henkilökohtaisen
budjetoinnin kehittäminen

Onnistuneita valintoja -hankkeessa edistettiin kehitysvammaisten ja muiden vammaisten henkilöiden sosiaalista liitTiedän mitä tahdon! -projekti oli Kehitysvammaliiton ja
tymistä, osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä
Kehitysvammaisten Palvelusäätiön yhteistyöhanke vuosina
kansalaisuuden toteutumista. Hankkeessa kehitettiin sosiaa2010–2014. Projektissa kehitettiin ja kokeiltiin suomalaiseen
lityön ja palveluohjauksen asiakaslähtöisyyttä ja vahvistettiin
toimintaympäristöön soveltuvaa tuen ja palveluiden henkipalvelujen käyttäjien kokemusasiantuntijuutta. Hankkeen
lökohtaista budjetointia. Hankkeen kuntakumppaneita olivat
tärkeimpiä kumppaneita olivat kehitysvammaiset ihmiset,
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksote ja Vantaan kauheidän läheisensä, sosiaalityöntekijät ja palveluohjaajat sekä
punki. Hankkeeseen osallistuvat nk. päämiehet olivat Eksoten
kehitysvammaisille suunnatuissa palveluissa työskentelevät
ja Vantaan kaupungin vammaispalveluiden käyttäjiä.
henkilöt. Hankkeen pilottialueet olivat Lahti ja Turku.
Projektin toiminnot päämiesten ja kuntakumppaneiVuosi 2014 oli viimeinen toimintavuosi. Tuetun päätökden parissa päätettiin vuoden 2013 lopussa. Tammi-helmisenteon kokeilu vietiin loppuun yhdessä vaikeasti puhevamkuussa 2014 kirjoitettiin ja julkaistiin projektin loppuraportti
maisen henkilön ja hänen lähipiirinsä kanssa. Perheiden
sekä projektin tutkimusraportin englanninkielinen versio.
palvelusuunnittelun tueksi kehitetty Hyvän elämän palapeli
Lisäksi kirjoitettiin henkilökohtaisen budjetoinnin
-työväline julkaistiin suomeksi ja ruotsiksi.
kokeiluun osallistuneiden palvelujen
Perhetyöhön osallistui vuosina 2012–2014
käyttäjien ja vammaispalvelujen työnkaikkiaan 24 perhettä. Kokemusasiantuntekijöiden kokemuksia esitteleviä lehtijaryhmiin osallistui hankkeen aikana
tijuttuja ja tuotettiin kokemuksista
kaikkiaan 14 kehitysvammaista henkilöä.
tietoa internetsivuille (Verneri, VamOnnistuneita
Hankkeen tutkimus toteutetmaispalvelujen käsikirja, Innokylä,
valintoja kokosi
tiin tutkimusryhmässä, jossa kehitetkehitysvammaliitto.fi, kvps.fi).
perhetyöhön
tiin suomalaisessa tutkimuskentässä
uudenlaista, kokemusasiantuntijuuHanke toteutettiin Rahateen perustuvaa tutkimuskumppanuuautomaattiyhdistyksen tuella.
den metodologiaa kehitysvammaisten
perhettä
henkilöiden kanssa yhdessä.
Tutkimustehtävistä saatiin lopputuloksena neljä tarinaa:
»» Tarinalaulu. Lastenkodista
Me Itse -aktivistiksi
»» Mikä on palvelusuunnitelma
Kokemusasiantuntija
ja miten se tehdään
Arjen keskiössä -hankkeessa (2011–
ryhmiin osallistui
2014) etsittiin uudenlaisia tapoja jär»» Pois laitoksesta. Muuttokertomus
jestää erityistä tukea tarvitsevien
laitoksesta ryhmäkotiin
henkilöiden asumista ja elämää lähiyh»» Millaista on tukiasuminen?
teisöissä. Hankkeessa kehitettiin asuntoRyhmähaastattelu
kehitysvammaista
suunnittelun malli, jossa asuntotoimen
asumisyksikössä.
henkilöä
ja sosiaalitoimen työntekijät yhdessä
tulevien asukkaiden kanssa tutkivat
Tutkimusryhmän työskentelyä ja tutkiasuinalueiden tarjoamia mahdollisuukmustehtävien tuloksia esiteltiin Vamsia ja innovoivat uusia asumisen, vapaamaistutkimuksen päivillä Turussa.
ajan ja työllistymisen ratkaisuja.
Yhteistyössä Kehitysvammaliiton SelkoKehitysvammaliitto toteutti hankkeen yhteistyössä
keskuksen kanssa tutkimuksen pohjalta tehtiin selkoviARAn kanssa vuosina 2011–2014 osana KEHAS-ohjelmaa.
deo aiheesta "Mikä on palvelusuunnitelma?".
Mukana oli neljä kaupunkia (Seinäjoki, Kotka, Lahti ja Turku)
Loppuvuodesta järjestettiin yhteistyössä Kehityssekä kolme kuntayhtymää (Carea kuntayhtymä Kymenvammaisten Palvelusäätiön ja Kehitysvammaisten
laaksosta, Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä PohjanTukiliiton kanssa yhteinen päätösseminaari, jonka teemaalta ja Varsinais-Suomen erityishuoltopiiri).
mana oli kokemusasiantuntijuus ja sen hyödyntäminen
Pilottikuntien ja -kuntayhtymien kanssa toteutettiin
palvelurakenteissa.
kolme konsultaatiokierrosta, joilla tuettiin asuntoverkostoTutkimusjulkaisu:
suunnitelmien laatimista. Pilottikunnat ja -kuntayhtymät
»» Hakala, Katariina (2014). "Kyllä ihmisoikeuksissa
laativat alustavat arviot suunnittelemiensa asuntoverkosolis parantamisen varaa!" Itsenäisen
tojen kustannusvaikutuksista.
elämän haasteita vammaispalveluissa.
Ympäristöministeriö päätti tuottaa hankkeessa kehiKehitysvammaliiton tutkimuksia 9.
tetyn asuntoverkostosuunnittelumallin levittämiseksi
oppaan, jonka kirjoitustyö tilattiin Kehitysvammaliitolta ja
Hanketta rahoitti Raha-automaattiyhdistys.
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Yksilöllisten
asumisen ratkaisujen
kehittäminen
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Selkoilmaisu arjen
tukena -koulutuksiin
osallistui yli

500
henkilöä

ulkopuoliselta toimittajalta. Opas valmistuu vuonna 2015.
Kumppanit nostivat hankkeen hyötyinä esiin monialaisen, eri hallintokuntien välisen yhteistyön asumisen ja
asuntojen suunnittelussa. Usko siihen,
että on turha suunnitella mitään ilman
asiakkaiden osallistumista, on vahvistunut. Hankkeessa lanseerattua työpajamallia on joissakin kunnissa jo hyödynnetty
myös muiden palvelujen, kuten päiväaikaisen toiminnan, kehittämisessä.
Hankkeen kehittämää yhteiskehittämisen suunnittelumallia pilotoitiin yhteistyössä
Nuorisoasuntoliiton kanssa Espoossa. Mallin
soveltumisesta nuorisoasumisen kehittämiseen saatiin hyviä kokemuksia.

Arjen keskiössä -hankkeessa
etsittiin uudenlaisia tapoja
järjestää asumista. Kuva: Pekka Elomaa
Aineistojen ymmärrettävyyttä ja käytettävyyttä testattiin afaattisten henkilöiden, ammatillisten erityisopiskelijoiden ja
erityistä tukea tarvitsevien maahanmuuttajien keskuudessa.
Lisäksi kokeiltiin haastatteluvideon
ja "puhuvan henkilön" käyttöä, ja vuoden
lopulla viimeisteltiin kolmea piirrosvideota.
Tuotetut aineistot tulivat ilmaiseksi kaikkien
käyttöön Papunet-verkkopalveluun, johon
toimitettiin ko. aiheista myös verkkosisältöä.
Hanke oli esillä kymmenessä tilaisuudessa, ja syksyllä koulutuskokonaisuutta
testattiin viidessä koulutuksessa. Lisäksi
hanketta esiteltiin ISAAC-konferenssissa
Portugalissa. Osallistujia näissä tilaisuuksissa oli yhteensä yli 500. Hankkeeseen
liittyviä artikkeleita ja tiedotteita julkaistiin useissa lehdissä ja verkkosivuilla.

Hankkeen rahoittivat ARA
ja ympäristöministeriö.

Hanketta rahoitti
Raha-automaattiyhdistys.

Selkoilmaisu
arjen tukena

Lukutuki-hanke

Selkoilmaisu arjen tukena -hankkeen (2013–
2015) päätavoitteena on luoda ohjeistus,
joka sisältää kriteeristön ja koulutusmateriaalin erilaisilla
uusilla tavoilla ja tekniikoilla toteutettujen selkokielisten aineistojen tuottamiseen.
Vuonna 2014 jatkettiin aineistojen tuottamista sekä
kehitettiin koulutusta. Alkuvuodesta valmistui rahankäyttöön liittyvä aineisto. Syksyllä ilmestyivät ePub-muodossa
selkodekkari, kaksi turvallisuusvideota, yksi terveysaiheinen
3D-animaatio sekä vuorovaikutuksesta kertova video.

Selkokeskus jatkoi FDUV:n LL-Centerin
Lukutuki–Läsombud-hankkeen yhteistyökumppanina
toteuttaen hankkeen suomenkielistä osuutta. Hankkeessa
järjestettiin ensimmäiset lukutukikoulutukset, julkaistiin
opas ja muuta materiaalia sekä kehitettiin toimintamallia
vastaamaan suomenkielisen kentän tarpeita.
Hanketta hallinnoi LL-Center.
Hanketta rahoitti Raha-automaattiyhdistys.
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Köyhyys

Kansainvälinen
toiminta

Kumppanuudet EU-hankkeissa

Liitto jatkoi yhteistyötä kansainvälisten järjestöjen ja asiantuntijoiden kanssa. Liitto oli edustettuna eri järjestöjen hallintoelimissä, kansainvälisissä seminaareissa ja kongresseissa.
Kehitysvammaliiton hallinnoima Kehitysvammasäätiö
päätettiin lakkauttaa. Sen varoista on katettu liiton kehitysyhteistyöhankkeiden omavastuuosuudet.

TIDE – Towards Inclusive Development Education

Kehitysvammaliitto oli kumppanina vuonna 2013 alkaneessa
TIDE-projektissa, jonka tarkoituksena on tuoda Vuosituhannen kehitystavoitteiden teemat myös kehitysvammaisten nuorten tietoisuuteen. Liitto teki yhteistyötä Lyhty ry:n
ja Kaarisilta ry:n kanssa. Toimintavuonna järjestettiin muun
muassa työpajoja kehitysvammaisille nuorille ja tiedotettiin
hankkeesta Maailma kylässä -festivaaleilla. Muut projektin
kumppanit tulevat Walesista, Italiasta ja Unkarista.

Kehitysyhteistyö
Sambia

Pitkä yhteistyö Sambiassa saatiin päätökseen vuoden 2014
lopussa. Kehitysvammaisten naisten ja tyttöjen tukiprojektin paikallisena yhteistyökumppanina toimi edelleen kehitysvammaisten ihmisten ja vanhempien järjestö ZAEPD
(Zambia Association on Employment for Persons with
Disabilities). Vetäytymisvaiheen viimeisen vuoden tärkein
tavoite oli löytää uusia tukijoita ZAEPDille. Järjestö saikin
vuoden aikana lukuisia uusia kumppanuuksia.
Kehitysvammaliitto teki seuranta- ja arviointimatkan
Sambiaan loka-marraskuussa, jolloin järjestettiin projektin
loppuseminaari Lusakassa.

COMBALL – Community Based Living and Learning

Kehitysvammaliitto oli kumppanina oppimiskumppanuushanke COMBALLissa, jonka muut osallistujat tulevat Itävallasta, Puolasta, Italiasta ja Walesista. Projektin tavoitteena
on jakaa hyviä käytänteitä ja toteuttaa asiantuntija- ja kokemusasiantuntijavierailuja asumiseen liittyen. Vuonna 2014
kerättiin hyvien käytänteiden kokoelma, joka sisältää kahdeksan käytännön kuvausta jokaisesta kumppanimaasta.

UDLNet: Universal Design for Learning

UDLNet-projektin tavoitteena on edistää kaikille sopivaa
opetusta tarkastelemalla muun muassa oppimisympäristöjä ja oppimisen esteitä, vertaamalla opettajien koulutusta ja vaihtamalla hyviä käytänteitä. Kehitysvammaliitto
on yksi projektin yhdeksästä eurooppalaisesta kumppanista. Vuonna 2014 järjestettiin jokaisessa osallistujamaassa
tapaamisia, joissa kartoitettiin muun muassa oppimisen
esteitä ja inklusiivisen opetuksen tilannetta. Nämä koottiin raportiksi, jota käytetään edelleen hyvien käytänteiden
levittämiseen tulevassa internetpalvelussa.

Projekti oli osa Vammaiskumppanuusohjelmaa,
jota rahoittaa ulkoasiainministeriö.

Mosambik

Mosambikissa toteutettu kehitysvammaisten nuorten
ammattikoulutus- ja työllistämishanke päättyi vuonna 2012.
Kehitysvammaliitto sai vuonna 2014 Kolpeneen kuntayhtymältä pienen lahjoituksen mosambikilaisten tukemiseen.
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COMBALL-projekti.
Kuva: Anna Bronicka
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miksi köyhyyttä on maailmassa paljon
miksi tuulee kun sataa
täytyy kuulla kun sydän itkee
jossain maanviljelijät maata kitkee
jossain äiti itkevän lapsen syliin sulkee
miten ruoka suupieliä kulkee
jos ei ole sitä ensinkään
eikä hienohelma hurmaa miehiä
onni ei suosi pieniä hymykasvoja
miksi surua on
miksi seistä toimettomana
ei nyt löydy sanoja
ystäväni olet yksi ja ainoa
miksi esittää kainoa
ei kaikilla lapsilla ole maitoa
miksi koitat esittää aitoa
eihän sinullakaan ole autoa
Afrikan lapsi
ei kaikkia asioita voi siirtää tuonnemmaksi
apu tarjoa niin asiat muuttuvat paremmaksi
miksi olla köyhä maa
vaikka kulkisit maailman taa
ojenna auttava käsi
ethän ole käki
joka vain kukkuu
jo suorenee kiemura mäki
ethän ole vailla työtä
kuku unettomia öitä
Päivi Savelius
Kaarisilta
TIDE-työpajan osallistuja

Kuva: Pekka Elomaa

Yksilökeskeisen
elämänsuunnittelun
koulutuksiin
osallistui
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Koulutus ja konsultointi 
– yhdessä oppimaan

Kuva: Pekka Elomaa

työyhteisöä

"Sain todella runsaasti
uusia näkökulmia. Erittäin
arvokas ja hyvä koulutus
minun kohdallani."
koulutuspalaute

Valtakunnallisia
koulutuspäiviä
järjestettiin

50

"Itsemäärääminen on tärkeä asia
jota ei vielä tarpeeksi tiedosteta
omassa organisaatiossa. Täytyy
viedä asiaa eteenpäin."
koulutuspalaute

Yli

3 600

Talking Mats -keskustelumatto oman mielipiteen ilmaisun
Vuonna 2014 alkoi näkyä alan henkilökunnan kasvava
tukena sekä OIVA-vuorovaikutusmallin ohjaajakoulutus
kiinnostus itsemääräämisoikeutta kohtaan. Vaikka itseyhteisön vuorovaikutuskulttuurin kehittäjänä.
määräämisoikeuslaki ei tullut voimaan vuoden 2014 aikana,
Lähes 180:lle opetusalan työntekijälle
ostettiin koulutus- ja vaikuttamisyksiköltä
toteutettiin yhdeksän koulutusta eri puoitsemääräämistä tukevaa koulutusta sekä
lilla Suomea yhteistyössä Ruskis-oppimislähityöntekijöille että esimiehille ja myös
keskuksen kanssa.
vammaisille ihmisille.
Räätälöityjä tilauskoulutuksia toteuSuosituin koulutuspaketti oli edelleen
tettiin eri puolilla Suomea. Aiheina olivat
työkulttuurin muutokseen tähtäävä yksimuun muassa ikääntyvät kehitysvammailöllinen elämänsuunnittelu ja tuki -kouluset, itsemäärääminen, mielenterveys,
tus. Koulutuksiin osallistui 26 työyhteisöä eri
kehitysvammaista
toimintakyvyn tukeminen ja seksuaalipuolilta Suomea. Yksilökeskeistä suunnittehenkilöä osallistui
suus. Moniin näistä koulutuksista sisältyi
lua opiskelivat työntekijät, kehitysvammaiset
koulutuksiimme
vahva konsultoiva osuus. Lisäksi järjestetihmiset ja esimiehet sekä perheenjäsenet.
tiin työnohjausta puhevammaisten kanssa
Tavoitteena oli edistää yksilökeskeisen työottyöskenteleville henkilöille.
teen juurtumista työyhteisöihin.
Tikoteekin järjestämään Sillalla-semiValtakunnallisia koulutuspäiviä järjesnaariin kokoontui lähes 200 hoito-, opetettiin 50. Niiden teemoina olivat muun
tus- ja kuntoutusalan työntekijää jakamaan uusinta tietoa
muassa yksilökeskeinen elämänsuunnittelu vaikeimmin
kommunikoinnista ja tietotekniikasta. Lisäksi syksyllä järvammaisille, toimintakyvyn arviointi, ikääntyminen, mielenjestettiin FASD-seminaari, ajankohtaispäivä tutkijoille, työterveys, neuropsykologia, autismi, aktiiviseen tukeen perusvalmentajien neuvottelupäivät ja perhehoitajien päivät
tuva esimiestyö, kommunikointikansioiden käyttö ja ohjaus,
yhteistyössä Perhehoitoliiton kanssa.
tablet-tietokoneet kommunikoinnin ja toiminnan tukena,

Selkokeskus järjesti tai välitti asianlapset ja nuoret ja heidän vahvuuksiensa
tuntijan 44 selkokieleen liittyvään koutukeminen. Kehitysvammaliitto vastasi
lutukseen, seminaariin tai tietoiskuun,
konferenssin järjestelyistä yhdessä muijoissa käytettiin Selkokeskuksen kehittäden kehitysvamma-alan järjestöjen kanssa.
työntekijää sai
mää koulutusaineistoa.
Konferenssiin osallistui noin 200 henkilöä
Kehitysvammaliiton
Opike järjesti vuoden aikana Opetuseri puolilta Suomea.
koulutusta
hallituksen rahoituksella useita opetustoiLisäksi kehitettiin Onnistuneita valinmen henkilöstölle suunnattuja koulutuksia.
toja -hankkeessa käytetyn multimediaNiiden aiheina olivat pedagogisia taitoja
työkalun levittämiseen koulutus, joka
erilaisten oppijoiden tieto- ja viestintätektoteutettiin pilottina Helsingin kaupunniikan opetuksessa, selkokieli tvt-opetuksessa, selkokielisen
gin kehitysvamma-alan työntekijöille.
KlikIn-palvelun hyödyntäminen (wikit opetuksessa) sekä vaiKehitysvammaliitto jatkoi yhteistyötä neljän toiminkeavammaisten oppilaiden opetus. Eri puolilla Suomea pidettakeskuksen ja asumisyksikön kanssa Ystävyyden kahvilatyihin koulutuksiin osallistui yli 250 opetusalan henkilöä.
ketju -projektissa. Pop up -kahviloissa kehitysvammaiset
Lisäksi Opike järjesti syksyllä tiloissaan Opike-päivän,
henkilöt pääsevät kokeilemaan uusia työtehtäviä ja osaljossa koulutuksen aiheena oli toiminnallisen matemalistumaan tavallisiin kunnan tapahtumiin tekijöinä.
tiikan mahdollisuudet erityisopetuksessa. Tilaisuuteen
osallistui yli 40 henkilöä.
Kehitysvammaliiton koulutuksiin ja kursseihin osallistui
Koulutus rahoitettiin osallistumismaksuilla.
vuoden aikana noin kuusisataa kehitysvammaista henkilöä
Opikkeen ja Tikoteekin toteuttamat koulutukset
ja yli 3 600 työntekijää.
opetushenkilöstölle rahoitti Opetushallitus.
Vuotuisen Kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunnan (KVANK) konferenssin teemana olivat vammaiset
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Kirjasto
ja tietopalvelu
Kirjasto palveli asiakkaita lainaamalla
teoksia omissa kirjastotiloissa ja kaukopalveluna. Lisäksi tarjottiin neuvontaa ja
tietopalvelua.
Kirjaston kokoelmaa, Kevalia, kartutettiin 526 nimekkeellä. Aineistotyypeistä
sähköiset aineistot, kirjat ja kausijulkaisut
karttuivat eniten. Kokoelmasta poistettiin
114 nidettä. Kevali-kokoelmassa oli vuoden
päättyessä 12 776 nimekettä. Siitä tehtiin
yhteensä 2 494 lainausta.
Kevali-kokoelman verkko-ohjelmassa
tehtiin yhteensä 65 882 haku- ym. toimintoa, joista osa ns. monitietokantahakuina muista tietokannoista (esim.
Frank-monihausta).
Kirjasto saavutti ulkomaisten tieteellisten lehtien artikkelit pääsääntöisesti
sähköisinä, erityisesti Academic Search
Premier (ASP) -tietokannan kautta.
ASP:stä tehtiin yhteensä 2 743 hakua.
Kokotekstiartikkeleita luettiin ja/tai lähetettiin sähköpostitse yhteensä 405 ja
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Kirjaston
kokoelmassa oli
vuoden lopussa

12 776
eri teosta

Kirjastosta
lainattiin

2 494
kertaa
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tiivistelmiä 740 kpl. Hakuja voitiin kohdistaa yhdessä ASP-hakujen kanssa myös
Eric- ja Medline-tietokantoihin. Lisäksi
kirjastossa oli suoraan kustantajilta
tilattuina ulkomaisia vammaisalan lehtiä, yhteensä kymmenen lehteä, joista
useimmat sähköisinä versioina.
Kotimaisten lehtien artikkelitietoja
voitiin hakea Aleksi-tietokannasta. Kirjastossa oli luettavana runsaasti painettuja kotimaisia sosiaalialan lehtiä,
erityisesti järjestölehtiä.
Kirjasto on mukana Pääkaupunkiseudun yhteiskuntatieteellisten kirjastojen
verkostossa. Kirjastoa esiteltiin verkoston järjestämässä tiedotustilaisuudessa
"Yhteiskunnallista tietoa – mistä sitä saa?"
eduskunnan kansalaisinfossa lokakuussa.
Kirjaston aineistonäyttelyitä järjestettiin
myös Kehitysvammaliiton toteuttamien
seminaarien yhteydessä. Uutukaisista,
sähköisenä julkaistavasta temaattisesta
tiedotuslehtisestä, ilmestyi kaksi numeroa.

Kehitysvamma-alan
Verneri-verkkopalvelu
Verneriin koostettiin kokonaisuus yhteistoiminnallisesta
tavasta tehdä (erityisryhmien) asuntosuunnittelua sekä
valmisteltiin asumisen hyviä käytäntöjä esittelevää osiota.
Omaishoidosta kirjoitettiin uusi kokonaisuus.
Vernerin yleiskielisen puolen tekniikkaa ja ulkoasua koskeva uudistus valmistui vuoden 2014 alkupuolella.
Tavoitteeksi vuodelle 2014 oli asetettu linkittää Verneri
entistä tehokkaammin sosiaaliseen mediaan. Jokaiselle
sivulle tuli sosiaalisen median jakomahdollisuus ja päivityksiä sosiaaliseen mediaan tehtiin entistä tiheämpään tahtiin.
Vernerin sähköinen uutiskirje ilmestyi kaksi kertaa.
Lisäksi tehtiin esite raskauteen liittyvästä tietopaketista ja
postitettiin se neuvoloihin.

Verneri.net on Kehitysvammaliiton koordinoima kehitysvamma-alan verkkopalvelu, joka toteutetaan yhteistyössä alan järjestöjen, säätiöiden ja erityishuoltopiirien
kanssa (yhteistyökumppanit liitteessä 8). Verneri tarjoaa
tietoa, neuvontaa ja vertaistukea. Verneri palvelee kehitysvammaisia ihmisiä, heidän omaisiaan sekä alan henkilöstöä, asiantuntijoita ja lasta odottavia perheitä.

Yleiskielinen Verneri
Vuonna 2014 painopisteenä oli ajankohtaisiin lainsäädäntöhankkeisiin liittyvän tiedon lisääminen. Verneriin kirjoitettiin muun muassa uudistuvasta vammaislainsäädännöstä
sekä työ- ja päivätoiminnan ja työhönvalmennuksen lainsäädännöstä. Lisäksi työstettiin kokonaisuutta itsemääräämisestä ja yhdenvertaisuuslaista.
Kohderyhmistä erityisen huomion kohteena olivat nuoret ja opiskelijat. Heitä varten valmisteltiin Haasta itsesi,
valitse vammaistyö -kampanjaa, jonka tavoitteena on lisätä
kehitysvamma-alan houkuttelevuutta opiskelu- ja uravaihtoehtona. Kampanjaan teetettiin kolme videota, joissa
vastataan opiskelijoiden pelkoihin kehitysvammatyötä kohtaan. Videot julkaistaan vuonna 2015.

Neuvonta ja vertaistuki
Vernerin neuvontapalstoilla vastattiin 118 kysymykseen,
mikä on samaa luokkaa kuin edellisvuonna (111). Raskauteen
ja vammaisuuteen liittyviä kysymyksiä oli 58 (73 v. 2013).
Vammaista lasta odottaville ja vammaisen lapsen saaneille perheille tarjottavaa vertaistukitoimintaa
jatkettiin. Tukihenkilöt keskustelivat tukea tarvitsevien kanssa avoimilla ja suljetuilla keskustelupalstoilla.
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kuva: Jenni Sipilä

Vernerin
neuvontapalveluissa
vastattiin

236

kysymykseen

"Blogit ovat ihania. Äitinä niitä lukiessa
oppii näkemään lastensa kehittymisen
ja kasvun. Samalla saa omaan työhön
uutta näkökulmaa ja viisautta."

Vernerissä vieraili
kuukausittain
lähes

30 000

Tukihenkilöille järjestettiin yksi kouluKehitysvammaisten ihmisten omaa kultkävijää
tus- ja itsearviointiviikonloppu.
tuuria tuotiin esiin myös julkaisemalla heiKehitysvammaisen lapsen äidin yllädän tuottamiaan videoita ja musiikkiesityksiä,
pitämä Elämänmausta tinkimättä -blogi
runoja ja tarinoita. Selkokielisillä sivuilla julkaispysyi suosittuna. Lisäksi ylläpidettiin
tiin myös blogia ja elokuva-arvostelupalstaa.
muuttovalmentajan blogia.
Vuoden lopussa tehtiin yhteistyössä Selkoilmaisu arjen
Tampereen kaupunkilähetyksen kanssa yhteistyössä
tukena -projektin kanssa piirrosvideo "Mikä on kehitystuotettiin selkokielistä tietoa seksuaaliterveydestä sekä
vamma". Se julkaistaan vuoden 2015 puolella.
ylläpidettiin aiheeseen liittyvää selkokielistä neuvontapalvelua. Myös suosittu neuvontapalvelu Verkko-Kerttu jatkoi
toimintaansa Vernerin selkokielisellä puolella. Seksuaalineuvonnassa vastattiin 46 kysymykseen, ja Verkko-Kerttu
Vernerin yleiskielisten sivujen kävijämäärät laskivat sivustovastasi 72 kysymykseen (180 v. 2013).
uudistuksen yhteydessä. Kävijämäärä oli vuonna 2014 keskimäärin 23 358 kävijää kuukaudessa (31 224 v. 2013). Vuoden
loppua kohti kävijämäärät olivat uudelleen nousussa. Selkokielisen Vernerin kävijämäärä kasvoi ja kävijöitä oli keskimäärin 6 545 kuukaudessa (4 164 v. 2013).
Vernerin selkokieliset sivut tarjoavat kehitysvammaisille
Kävijäkyselyiden perusteella enemmistö sivuston käyttäihmisille tietoa ymmärrettävässä muodossa ja helppokäytjistä oli löytänyt sen, mitä etsikin, ja koki myös saaneensa Vertöisesti sekä kanavan itseilmaisulle.
neristä hyötyä. Yleiskielisen puolen vastaajista lähes puolet
Myös selkokielisellä puolella tavoitteena oli lisätä ajankertoi muuttaneensa toimintatapojaan Verneristä saamansa
kohtaista tietoa ja nopeaa reagointia päivän aiheisiin.
tiedon perusteella. He kertoivat muun muassa saaneensa
Sivuille lisättiin tietoa YK:n vammaissopimuksesta. Yhteisuuden kuvakulman asioihin tai muuttaneensa tapaansa
työssä Leija-lehden kanssa tuotettiin aineistoa edunvalvonpuhua asioista. Myös perheiden palvelusuunnittelua oli kehinasta. Kehitysvammaisten Tukiliiton kanssa tuotettiin Tukea
tetty. Vertaistukea oli saanut lähes kolmasosa vastanneista.
vanhemmuuteen- ja Vauvahaaveita-osiot.
Selkosivujen käyttäjien kiinnostus jakautui melko tasaiUutta tietoa lisättiin muun muassa matkustamisesta lensesti lähes kaikille sisällön osa-alueille. Sivuja pidettiin kietokoneella ja kirjastossa asioimisesta. Tarkoituksena on tukea
len ja käytettävyyden suhteen pääosin helppoina.
kehitysvammaisten ihmisten liittymistä lähiyhteisöönsä.
Kehitysvammaisten ihmisten osallistumista sisällöntuotantoon aktivoitiin järjestämällä valokuvakilpailu teeVerneri-verkkopalvelu sai tukea Rahamalla "Tästä minä pidän". Kilpailuun saatiin 22 valokuvaa,
automaattiyhdistykseltä ja liitteessä 8
joista sivuston kävijät äänestivät voittajan.
mainituilta yhteistyökumppaneilta.

Seuranta ja arviointi

Selkokielinen Verneri
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Papunet
edistää osallisuutta
Toimintavuoden aikana toteutettiin kaikille avoin työkalu,
jonka avulla kuka tahansa voi tehdä helppokäyttöisiä verkkokirjoja, esimerkiksi omia tarinoita, tietokirjoja, toimintaohjeita tai valokuva-albumeita. Kirjoissa voi käyttää omia
kuvia, tekstiä, ääntä ja videoita sekä hyödyntää Papunetin
kuvapankin yli 26 000 kuvaa. Käyttäjät voivat tallentaa ja
jakaa tuotoksensa verkossa.
Pelisivuille tuotettiin eri päätelaitteilla toimivia ensipelejä sekä uusittiin sovelluksia ja pelejä. Pelien tekemisessä
hyödynnettiin aikaisempina vuosina aloitettua oppilaitosyhteistyötä. Myös vanhoja pelejä uusittiin toimivaksi uusilla
laitteilla, mm. paljon käytetyt Papunetin piirustusohjelma
ja Papumarket. Lähetettyjen piirustusten määrä moninkertaistui loppuvuonna.
Tietoa-osio uudistettiin. Kaiken tietosisällön tavoitteena on edistää kykyä tukea ja kohdata puhevammainen
henkilö. Uudistuksen pääpaino oli puhetta tukevassa ja korvaavassa kommunikoinnissa. Uudistuksessa lisättiin perustietoa puhevammaisuudesta ja muokattiin tekstiä niin, että
se sopii ammattilaisten ohella myös suurelle yleisölle.

Papunet edistää puhevammaisten sekä muiden oppimisessa, ymmärtämisessä ja kommunikoinnissa tukea tarvitsevien ihmisten osallisuutta yhteiskunnassa. Papunet
kehittää ja ylläpitää Papunet-verkkopalvelua ja Kaveripiiriyhteisöpalvelua eri keinoin kommunikoiville ja tietokonetta
käyttäville ihmisille. Papunet haluaa myös vaikuttaa siihen,
että etenkin julkisten palvelujen tuottajat tarjoavat asiakkailleen helppokäyttöisiä verkkopalveluja.
Papunet-yksikön toiminnan päätavoitteet vuonna
2014 olivat:
»» tuottaa uusissa päätelaitteissa toimivia,
vuorovaikutteisia ja helppokäyttöisiä
materiaaleja ja sovelluksia
»» tuottaa saavutettavaa tietoa ja materiaalia
yhdessä käyttäjien kanssa
»» edistää tietoyhteiskunnan saavutettavuutta
kehittämällä saavutettavuussivuston kautta
jaettavia työkaluja yhteistyössä alan muiden
toimijoiden ja oppilaitosten kanssa.
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Kuva: Pekka Elomaa

Vernerin valokuvakilpailun voitti
Jarmo Mustonen kuvallaan Cheek (oik.).

Papunetin
kuvapankissa on
yli

26 000
kuvaa

Papunet-verkkopalvelussa
vierailtiin vuoden
aikana yli

Kaveripiirissä oli
vuoden lopussa

1 725

1,73 milj.

rekisteröitynyttä
käyttäjää

kertaa

Kuvatyökalulla
tulostettiin ja
tallennettiin
vuoden aikana yli

200 000

kommunikointitaulua

Papunetin kuvataidekilpailuun osallistui vuonna 2014 yhteensä 304 eri
tekniikoilla toteutettua työtä. taideopetusta saaneiden sarjan voitti Jack
Heiskanen (Lieksan taidetoimintakeskus) työllään Merihauki hampaineen.

"Mieletöntä huomata, kuinka hyvä
ja kattava kuvapankki on! Monin
paikoin kuvat peittoavat mennen
tullen perinteiset PCS-kuvat
selkeydellään. Iso apu arkeen ja
kaikilla yhteisön jäsenillä on pääsy
kuviin! Tuhannet kiitokset!"

Papunetin kuvataidekilpailun
Harrastajasarjan voitti Pekka
Pekanderin työ Korppi.

käyttäjäpalaute

runsaasti (ks. s. 16). Sähköpostitiedotteen tilaajia oli 970. Tiedote lähetettiin kuukausittain.
Kaveripiiri on helppokäyttöinen sosiaalisen median palvelu ihmisille, joilla on erityistarpeita. Kaveripiirissä oli vuoden lopussa 1 725 rekisteröitynyttä käyttäjää ja he tekivät
palveluun keskimäärin 184 käyntiä vuorokaudessa.
Papunetin vuosittain järjestämään kuvataidekilpailuun lähetettiin 304 työtä.
Kuvapankkia täydennettiin 473 kuvalla. Kuvapankki ja kuvatyökalu ovat erittäin suosittuja palveluita. Niiden käyttö kasvoi
edellisvuodesta merkittävästi. Kuvatyökalulla tulostettiin ja tallennettiin vuoden aikana yli 200 000 kommunikointitaulua.
Papunet kehittää palveluitaan yhteistyössä puhe- ja
kehitysvammaisten ihmisten, heidän läheistensä sekä
alalla toimivien ammattilaisten kanssa. Palautteita tulee
verkkopalvelujen kautta, sähköpostilla tai puhelimitse keskimäärin 2–3 kappaletta vuorokaudessa. Kaikkiin yhteystiedot sisältäneisiin palautteisiin vastataan.

Papunet jatkoi tiivistä yhteistyötä ammattikorkeakoulujen, yliopistojen ja ministeriöiden kanssa tietoyhteiskunnan saavutettavuuden edistämiseksi. Yhteistyön yksi tulos
on esteettömän tietoyhteiskunnan indikaattorit -dokumentti. Papunet myös päivitti verkkopalveluiden saavutettavuuden arviointidokumentit.

Tulokset ja arviointi
Papunet-verkkopalvelussa vierailtiin vuoden aikana yli
1,73 miljoonaa kertaa. Suuresta kävijämäärästä huolimatta yksi haaste etenkin Pelisivuille on mobiili- ja
tablet-laitteiden yleistyminen. Pelisivujen kävijämäärä on
laskenut, koska aiemmin käytetty tekniikka ei toimi näillä
laitteilla. Kaikki uudet ja pelit ja sovellukset toteutetaankin nyt eri tekniikalla.
Papunetin blogeissa julkaistiin 34 kirjoitusta neljältä eri
kirjoittajalta. Facebook- ja Twitter-seuraajien määrä kasvoi
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Kuntien verkkopalveluiden
saavutettavuuden arviointi

Toimintavuoden aikana selvitettiin haastatteluiden
avulla Papunet-sivuston käyttäjien kokemuksia. Haastatellut henkilöt (11 kpl) työskentelivät toimintakeskuksissa ja
oppilaitoksissa. He olivat pääosin tyytyväisiä Papunet-verkkopalveluun. Kaikkia palvelun tarjoamia mahdollisuuksia
ei kuitenkaan vielä tunneta. Yksi selvityksen johtopäätös
olikin tiedotuksen lisääminen.
Vuonna 2014 toteutettiin myös käyttäjätutkimus Tietoa-osion uudistamistyön pohjaksi. Tavoitteena oli tavoittaa
vastaajia, jotka eivät vielä ole sivuston säännöllisiä käyttäjiä.
Käyttäjät luonnehtivat sisältöä tarpeelliseksi ja kiinnostavaksi.
Kehittämisehdotuksia tuli sivuston ulkoasuun ja rakenteeseen.

Papunet arvioi kahdentoista suomalaisen kunnan verkkopalveluiden saavutettavuutta. Arvioinneista tuotettiin
dokumentit, ja kevään 2015 aikana niiden tuloksista informoidaan kuntia.
Papunet-verkkopalvelua rahoittaa Rahaautomaattiyhdistys. Selkokielisten
verkkokuvakirjojen tuottamiseen saatiin
selkokirjallisuuden valtiontukea. Kuntien
verkkopalveluiden saavutettavuuden arviointi
toteutettiin liikenne- ja viestintäministeriön
osittaisella rahoituksella.

Selkokieliset verkkokuvakirjat
Papunet tuotti neljä selkokielistä verkkokuvakirjaa: jouluiset
tarinat suomeksi ja ruotsiksi, vinkkejä pienen kodin sisustamiseen sekä tietoa luonnoneläinten suojelemisesta.
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Leealaura Leskelä Selkokeskuksesta
puhumassa Kuntaliitossa. Kuva: Kaisa Kaatra
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Selkokeskus 
– selkokielen puolustaja
Selkokeskus edistää selkokielistä tiedotusta, tiedonvälitystä ja kulttuuria. Osa palveluista on suunnattu ihmisille,
joille yleiskieli on liian vaikeaa, osa taas ammattilaisille ja
viranomaisille, jotka tarvitsevat työssään selkokieltä.

»» teki 27 selkotekstin mukautusta, tilaajina
muun muassa Kela, Rikosuhripäivystys,
Lapsiasiainvaltuutettu, Joutsenon vastaanottokeskus
sekä Turun ja Tampereen kaupungit
»» tiedotti selkokieleen liittyvistä asioista
(4 verkkotiedotetta, Selkokeskuksen Facebooksivuilla vuoden lopussa 910 seuraajaa)
»» tarjosi selkokieleen liittyvää neuvontaa
puhelimitse ja sähköpostitse, kehitti neuvontaa
perustamalla uuden neuvontapalvelun
selkokielestä ja selkoaineistoista kiinnostuneille
»» julkaisi Selkokeskuksen yleiskielisillä sivuilla
osoitteessa www.selkokeskus.fi uusia ohjeita
(selkokielinen asiakaspalvelu) sekä päivityksiä
(mm. tietoa Lukutuki-toiminnasta, selkokielen
teoriasta, Selkokeskuksen palveluista ja
Selkokeskuksen neuvottelukunnasta)
»» julkaisi selkokielistä tietoa ja päivityksiä
selkosivuilla osoitteessa www.papunet.net/selko
(mm. selkoblogi, tietoa erilaisista selkoaineistoista)
»» edisti selkokirjallisuutta jakamalla
selkokirjallisuuden valtiontukea, ohjaamalla
selkokirjojen tekijöitä sekä tiedottamalla
selkokirjoista (mm. selkokirjaesite,
selkokirjaesittelyt verkkosivuilla ja Facebook-sivuilla,
selkokirjaseminaari yhdessä Kirjailijaliiton kanssa)
»» kehitti selkokieltä ja palveluitaan yhdessä
Selkokeskuksen asiantuntijoiden kanssa.

Vuoden 2014 keskeisiä tavoitteita:
»» Lisätä selkokielen tunnettavuutta
ja käyttöä julkishallinnossa
»» Parantaa vuorovaikutusta
selkolehtien lukijoiden kanssa
»» Tiivistää pohjoismaista yhteistyötä
selkotoimijoiden kesken.
Vuonna 2014 Selkokeskus
»» julkaisi 23 numeroa Selkosanomia ja sen
ruotsinkielistä sisarlehteä LL-Bladetia
painettuina ja verkkolehtinä
»» teki 42 selkologotarkistusta ja 7 tekstiarviointia
eri tahojen julkaisemille selkoaineistoille
»» julkaisi kolme laajaa selkokielistä tiedotusaineistoa
seuraavista aiheista: EU-vaaliesite yhdessä
EU-parlamentin Suomen tiedotuksen ja
oikeusministeriön kanssa (selkosuomi ja -ruotsi),
Valtioneuvoston Tulevaisuusselonteko yhdessä
Valtioneuvoston kanslian kanssa (selkosuomi ja
-ruotsi) sekä Valtioneuvoston Demokratiapoliittinen
selonteko yhdessä oikeusministeriön
kanssa (selkosuomi, -ruotsi ja -englanti)
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42

27

numeroa
Selkosanomia

selkologotarkistusta

Vuoden aikana
osallistuttiin

Selkokeskus jakoi

44

selkokieleen liittyvään
koulutukseen,
seminaariin tai
tietoiskuun

selkotekstin
mukautusta

50 000

euroa
selkokirjallisuuden
valtiontukea

"Jokainen lause tässä artikkelissa on erittäin
tärkeä minulle. Tärkeitä ja päivittäin käytettyä
sanoja on käytetty lauseissa osoittamaan,
miten kieli ilmaistaan. Minun täytyy tulosta
tämän sivun. Ripustan seinälle ja aion
lukea tämän artikkelin joka aamu :)"
Palautetta Selkosanomista

Pohjoismainen yhteistyö
ja muu toiminta

Selkokieleen liittyvää yhteistyötä koordiointiin Selkokeskuksen neuvottelukunnan kautta, johon toimikaudella oli
nimennyt edustajansa 37 tahoa (liite 12). Selkouutislehtien
ja kaksikielisten selkoaineistojen julkaisemisessa Selkokeskus jatkoi yhteistyötä Förbundet de Utvecklingsstördas Väl
-järjestön LL-Centerin kanssa.

Selkokeskus osallistui pohjoismaisten selkokeskusten tapaamisiin Tukholmassa ja Helsingissä. Tapaamisiin oli erillinen
LL-Centerin apuraha. Niissä käsiteltiin eri maiden tapoja järjestää selkokieleen liittyvät yhteiskunnalliset palvelut sekä
esiteltiin kussakin maassa uusinta toimintaa.
Selkosanomat jatkoi yhteistyössä Axxell Monikulttuurisuuskeskuksen kanssa suomen opiskelijoille tarkoitetun
verkkolehden harjoitussivujen laatimista.
Selkokeskus jakoi vuonna 2014 opetus- ja kulttuuriministeriön selkokirjallisuuden valtiontukea 50 000 euroa 20
selkokirjahankkeelle. Valtiontuen jaosta vastaa ministeriön
tuella toimiva selkokirjatyöryhmä.

Vuorovaikutus lukijoiden kanssa
Toimitus tapasi selkolehtien lukijoita Keskuspuiston
ammattiopistossa, Axxell Monikulttuurisuuskeskuksessa
sekä DUV:n Mellersta Nylandin lukuryhmässä. Tapaamisissa
keskusteltiin lehdistä ja uutisista, kerättiin lukijapalautetta
ja juttuideoita sekä kehitettiin lukijaraadin toimintaa.
Osa sisällöllisistä ideoista toteutettiin jo syksyn lehdissä,
muun muassa Keskuspuiston opiskelijat olivat mukana
tekemässä lehtien Keksinnöt-sarjaa. Samalla valmisteltiin
vuoden alusta toteutettavia suurempia, lukijapalautteen
pohjalta tehtäviä muutoksia (mm. lukijapalsta, verkkolehtipäivityksen tiivistys kesällä 2015).
Selkolehtien tiedottamista Selkokeskuksen Facebooksivuilla lisättiin. Toimituksen resurssit eivät kuitenkaan
riittäneet suunnitellun Selkolehtien oman Facebook-sivun
perustamiseen.

Selkokeskuksen toimintaa rahoitti Rahaautomaattiyhdistys. Opetushallitus
rahoitti Selkosanomien verkkolehden
harjoitussivujen tekemistä.
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ALKU-kommunikointikansio sopii lapsille, joille
sanastoltaan laaja kansio ja lausetasoinen
ilmaisu on liian vaikeaa. Kuva: Roope Timonen

"Hän ei enää vetäydy tilanteista, vaan ottaa kontaktia."
"Olen saanut työntekijänä lisää varmuutta
työskennellä vaikeasti kehitysvammaisten ja
autististen ihmisten kanssa. Nautimme nykyisin
molemmat vuorovaikutushetkistä."

Voimauttava vuorovaikutus
Voimauttava vuorovaikutus -toimintamallin (Intensive Inter
action) kokeilua ja mukauttamista jatkettiin. Malli on tutkimuksissa osoittautunut vaikuttavaksi. Lähtökohtana on, että
myöhempi oppiminen ja kehittyminen edellyttävät normaalikehityksen mukaisia vuorovaikutuksen perustaitoja myös
vaikeasti kehitysvammaisilta ja autistisilta ihmisiltä. Mallissa
työntekijä lähtee rakentamaan ja vahvistamaan niitä taitoja,
joita vaikeasti vammainen ihminen jo osaa. On myös tärkeää,
että vuorovaikutushetket tuottavat iloa.
Tikoteekin työntekijä aloitti Englannissa kouluttautumisen Intensive Interaction -koordinaattoriksi. Hän toteutti
kokeilujaksot kahden vaikeasti kehitysvammaisen ihmisen
ja heidän läheistensä kanssa. Lisäksi Tikoteekki alkoi koota
verkostoa voimauttavasta vuorovaikutuksesta kiinnostuneista tai sitä jo käyttävistä ammattilaisista.

Tikoteekki
– kaikki kommunikoimaan
suullisten ilmaisujen tueksi liitetty kosketukseen perustuvat haptiisi-kuvat.
Tikoteekki jatkoi Microsoftin ja Leadinin kanssa kehittämistyötä, joka mahdollistaisi kuvapohjaisten viestien
kirjoittamisen ja lähettämisen Windows-pohjaisten kännyköiden välillä. Alkuvuodesta rakennettiin ja muokattiin
sanastoja. Elokuussa toteutettiin kännykkäsovelluksen
käyttäjätest aukset seitsemän puhevammaisen henkilön ja heidän lähi-ihmistensä kanssa. Palaute oli hyvää
ja kehitysehdotuksia tuli runsaasti. Microsoftin kehittäjätiimi välitti tulokset ja toiveet hankkeen jatkamisesta
rahoittajalle.

Tietotekniikka- ja kommunikaatiokeskus Tikoteekki
edistää puhevammaisten ihmisten osallisuutta, itsemääräämisoikeutta ja mahdollisuuksia kommunikoida yhteisössään ja yhteiskunnassa. Tikoteekki kehittää vuorovaikutusta
vahvistavia toimintamalleja ja kommunikoinnin materiaaleja sekä tiedottaa, neuvoo ja konsultoi kommunikoinnin ja
avustavan tietotekniikan ratkaisuista.

Materiaaleilla
tukea osallisuuteen

Tikoteekin kehittämän ALKU-kommunikointikansion levittäminen aloitettiin keväällä. Toiminnan tueksi tehtiin esittelyvideo Paputuubi-kanavalle YouTubeen. Kouluikäisille
kommunikointikansiota käyttäville lapsille suunniteltiin Windows-tietokoneilla ja -tableteilla toimiva SähköSANOMA-kommunikointisovellus. Myös sen levittämisen
tueksi tehtiin esittelyvideo Paputuubiin.
Auditiiviseen askellukseen perustuvasta POLKUkansiosta kehitettiin suppeampi versio. Tämä EnsiPOLKU on ensimmäinen kommunikointikansio, johon on
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Toimintamalleja
yhteisöjen tarpeisiin

Tikoteekissa kehitetään toimintamalleja vaikeasti puhevammaisten ihmisten vuorovaikutuksen edistämiseksi.
Näin voidaan tukea koko työyhteisön vuorovaikutuskulttuurin parantamista tai vahvistaa yksittäisen puhevammaisen
ja hänen lähi-ihmistensä vuorovaikutusta.
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Voimauttava vuorovaikutus -kokeilujakson
osallistujien palautteita

"Olemme aivan liekeissä. Tämä on moniammatillista
työskentelyä parhaimmillaan. Harvoin perhe, terapeutit
ja päiväkodin porukka on tällä tavalla yhdessä mukana
vuorovaikutuksen kehittämisessä." (puhevammaisen
lapsen vanhemmat ja päiväkodin työntekijät)
"Ennen lapsi oli lattialla omissa oloissaan, eikä
ollut kiinnostunut tai osallistunut. Nyt hän seuraa
katseella koko ajan, ääntelee, nauraa, ottaa
esineitä käteen, leikkii kupilla juomista yms. Hän
nousee itse istuma-asentoon, eikä ole vain maassa
makaamassa." (puhevammaisen lapsen äiti)

HYP – yhdessäoloa päivittäin
Toimintavuonna jatkettiin vaikeasti kehitysvammaisten ja
autististen ihmisten vuorovaikutuksen vahvistamista kokeilemalla HYP-toimintamallia neljän asiakkaan kanssa ryhmäkodissa, koululaisten iltapäivätoiminnassa, erityisluokassa
ja perheessä. Lisäksi Tikoteekin yhteistyökumppanit kokeilivat mallia seitsemän asiakkaan kanssa. Mallin levittämiseksi suunniteltiin työyhteisöille HYP-käynnistäjäkoulutus.
HYP-sivuilla Papunetissa oli 3 179 käyttäjää.

Palautteita OIVA-videoklinikasta

"Päiviin on tullut sisältöä ja aktiviteetteja ja hän on
saanut huomiota ja tullut huomatuksi. Häneen saa
nyt helpommin ja useammin katsekontaktin ja hän
keskittyy aiempaa paremmin. Hän vaikuttaa HYP-hetkien
lisäksi aktiivisemmalta myös muissa tilanteissa. Hän
on pyytänyt useamman kerran eleitä käyttämällä HYPhetkellä tehtyä tekemistä lisää." (ryhmäkodin työntekijä)

Video ohjaamisen työvälineenä
Tikoteekin kehittämissä ja levittämissä malleissa käytetään videota havainnoimisen, oppimisen ja ohjaamisen
välineenä. Tikoteekin asiantuntemusta videon käytöstä
hyödynnettiin kehittämällä OIVA-videoklinikka yksittäisen
puhevammaisen ihmisen vuorovaikutuksen havainnoimiseen ja vuorovaikutuksen vahvuuksien tiedostamiseen.
Lisäksi Tikoteekissa kehitettiin uudenlainen videopohjainen työnohjausmalli puhevammaisten ihmisten parissa
työskenteleville terapeuteille ja muille ammattilaisille. Työnohjaukseen osallistuneet kokivat hyödylliseksi kollegoiden
työtapojen seuraamisen videolta. Lisäksi asiakkaat kokivat
kohdanneensa työnohjausjakson jälkeen levollisemman ja
enemmän läsnä olevan terapeutin.
Kuntoutus- ja opetusalan ammattilaisten tarpeisiin
rakennettiin myös lyhyt, päivän kestävä koulutus videon käytöstä yhteisön ohjauksessa. Koulutuksen tavoitteena on ensisijaisesti herättää yhteisön kiinnostus perusteellisempaan ja
pitempikestoiseen vuorovaikutuskulttuurin kehittämiseen.

"Meidän vuorovaikutuksemme on vahvistunut ja
tiivistynyt HYP-jakson aikana. Hän tekee enemmän
aloitteita ja aloitteet ovat määrätietoisempia kuin
ennen. Myös ääntely on lisääntynyt selvästi. Hän on
yleisesti ottaen tyytyväisempi ja luottavaisempi. Itselleni
HYP-hetket ovat olleet arvokkaita hetkiä." (äiti)
Palautteita HYP-kokeiluista
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20 000
kertaa

OIVA-ohjaajia
on jo

Puhevammaisten
viikolla
järjestettiin

Avoimien ovien
tilaisuuksiin
osallistui yli

tapahtumaa

vierailijaa

21

35

500

Tikoteekin kehittämissä malleissa käytetään videota havainnoimisen,
oppimisen ja ohjaamisen välineenä. Kuva: Pekka Elomaa

OIVA-vuorovaikutusmalli ja
OIVA-ohjaajakoulutus

tietojenvaihtoa tuettiin ylläpitämällä ekstranettejä ja järjestämällä neuvottelupäiviä.
Kuvat kommunikoinnissa -opas ja Opas puhevammaisten tulkkauspalveluista päivitettiin. Lisäksi suosituista
Kohdaten- ja Vuorotellen-oppaista sekä Voimauttava vuorovaikutus -kirjasta ja Kommunikoinnin mahdollisuudet
-dvd:stä otettiin lisäpainokset.
Vuoden aikana järjestettiin kolme avoimien ovien tilaisuutta. Kommunikoinnin materiaaleihin ja mahdollisuuksiin kävi tutustumassa yli 500 vierailijaa – pääosin
opiskelijoita. Lisäksi järjestettiin avoin Studia AAC -tilaisuus
ISAACin maailmankonferenssin annista. Tikoteekissa vieraili
myös lukuisa määrä kotimaisia ja kansainvälisiä vieraita.
Puhevammaisten viikon tapahtumat välittävät tietoa puhevammaisuudesta, kommunikoinnin mahdollisuuksista ja palveluista. Kehitysvammaliitto koordinoi tiedotuksen ja järjesti
Helsingin Narinkkatorille järjestöjen tapahtuman. Kaikkiaan
alan järjestöt, opiskelijat ja muut toimijat järjestivät yhteensä
21 tapahtumaa eri puolilla Suomea. Puhevammaisten viikon
sivuilla oli 2 802 käyttäjää ja Facebookissa 1 109 tykkääjää.

Tikoteekin omat OIVA-ohjaajat ohjasivat kolme OIVA-vuorovaikutusmallin mukaista prosessia kahdessa eri kehitysvammaisten yhteisössä. OIVA-verkostoon liittyi kolme
uutta yhteisöä. Yhteensä jäseniä on 17. OIVA-ohjaajia valmistui neljä – kaikkiaan valmistuneita ohjaajia on 35. Uudessa
2014–2015 ohjaajakoulutuksessa on viisi osallistujaa. Lisäksi
ylläpidettiin ohjaajien verkkoyhteisöä OIVAnettiä, julkaistiin
kaksi Oivallinen-tiedotetta ja konsultoitiin OIVA-ohjaajia.

Tiedotusta
Toimintasuunnitelmaan kirjattu verkkosivujen uudistus
siirtyi Kehitysvammaliiton organisaatiouudistuksen myötä
seuraavaan vuoteen. Painetusta Tikonen-tiedotteesta luovuttiin ja sen sijasta lähetettiin kolme sähköistä tiedotetta,
joiden artikkelit ovat luettavissa Tikoteekin verkkosivuilla.
Tikoteekin verkkosivuilla oli 18 462 käyttäjää. Tikoteekkiverkoston sivuilta tietoa kommunikoinnin palveluista etsi
lähes 8 000 kävijää. Paputuubissa Tikoteekin julkaisemia
videoita oli katsottu yhteensä yli 20 000 kertaa.
Tikoteekki- ja OIVA-verkoston toimintaa ja keskinäistä
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Tikoteekin toimintaa rahoitti Rahaautomaattiyhdistys. Oiva-prosessit ja
-ohjaajakoulutus toteutettiin osallistujamaksuilla.
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Opike– tukea
elinikäiseen oppimiseen
Opike tuotti myös viisi verkkotuotetta sekä julkaisi uusintapainokset 40 vanhasta tuotteesta.
Vuoden 2014 myydyimpiä tuotteita olivat:

Oppimateriaalikeskus Opike tuottaa materiaaleja, joiden avulla edistetään erilaisten ihmisten tasa-arvoista
liittymistä yhteiskuntaan. Henkilöillä voi olla haasteita oppimisessa, ymmärtämisessä ja kommunikaatiossa. Opikkeen
toimintaa ohjaavana periaatteena on elinikäinen oppiminen. Materiaalituotanto perustuu vähälevikkisten tuotteiden kustantamiseen.
Vuonna 2014 Opikkeen tuotannossa oli yli 50 painettua
tuotetta, sähköistä materiaalia ja viestintämateriaalia. Toimintavuonna valmistui kuusi uutta painettua tuotetta:

»»
»»
»»
»»
»»

Härkönen: Häräntappoase (julkaistu 2013)
Rajala: Suomen historia (2014)
Vannasmaa & Luukkainen: Aikarumpu (2013)
Kaikkonen & Uusitalo: Kuvionuotit 1 (1999)
Lehtiniemi & Wäre: Salainen aapinen,
Harjoitusvihko 1, suuraakkosin (2003)
»» Leisko: Unohtunut maa (2014)

»» Rajala: Suomen historia selkosuomeksi,
uudistettu painos
»» Frilund: Päivänselvää – Uskonto
»» Frilund: Päivänselvää – Uskonto Plus
»» Sainio: Säpinät
»» Leisko: Unohtunut maa
»» Hyytiäinen, Kokko, Mäki, Pietiläinen
& Virtanen: Vaikeavammaisten oppilaiden
opetus, uudistettu painos

Suurin osa Opikkeen tuotannosta on painettua materiaalia. Toimintavuoden aikana muokattiin myös digitaalisia lisämateriaaleja (Päivänselvää-sarja, Suomen
historia selkosuomeksi) ladattavaksi Opikkeen verkkokaupasta. Sähköisen materiaalin kehittämistä jatkettiin tekemällä mm. selvitystä, mitä Opikkeen valmiita
tuotteita pystytään muokkaamaan uusiin digitaalisiin
ympäristöihin (e-kirjat, tabletit).
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Opikkeen valokuvakilpailun parhaimmistoa. Kuva: Fanni Rautio

Tikoteekin
julkaisemia videoita
on katsottu yli

6

uusintapainos

Opike osallistui

tuotteesta

tapahtumaan

16

40

uutta
tuotetta

"Toivon, että Opike jatkaa yhä Salaisen
aapisen ja Salaisen lukukirjan eri
materiaalien julkaisemista."

Opike – tukea elinikäiseen oppimiseen

500

vierailijaa
tutustui
Opikkeeseen

Hallinto

"Kadonneen avaimen eläinhahmot
vetoavat lapsiin. He kaipaavat aina
uudestaan niiden pariin!"

Opike osallistui aktiivisesti alan messuihin, seminaareihin ja näyttelytapahtumiin tuoden esiin tuotteita ja materiaaleja ja keräten kentän palautetta sekä ideoita uusiin
tuotteisiin. Opike osallistui vuoden 2014 aikana yhteensä 16
tapahtumaan näytteilleasettajana, esittelijänä ja esiintyjänä. Opikkeen henkilöstö teki vuoden aikana vierailuja eri
oppilaitoksiin, esimerkiksi Keskuspuiston ammattiopiston
TYVA-yksikköön. Opikkeen edustaja kuului myös Suomen
Kustannusyhdistyksen (SKY) oppimateriaalityöryhmään.
Opikkeen tiloihin Malmilla kävi tutustumassa vuoden
aikana alan ammattihenkilöstöä, opiskelijoita, kehitysvammaisia henkilöitä ja heidän lähi-ihmisiään sekä ulkomaisia
vieraita (yhteensä 534 henkilöä). Opikkeen oma koulutustilaisuus Opike-päivät järjestettiin syksyllä aiheenaan toiminnallinen matematiikka erilaisten oppijoiden tukena.
Opikkeen yhteistyökumppaneita olivat muun muassa
tvt-opetuksen Tikas-verkosto, Lärum, FDUV, Opetushallitus,
Resonaari, Postipuun koulu, Vantaan kaupungin erityisopetus sekä Itä-Suomen yliopisto.
Opike jatkoi kansainvälistä yhteistyötä EU-hankkeissa
(UDLNet, Erasmus Partnership, Erasmus Mobility). Näiden
hankkeiden tavoitteena on kerätä tieto- ja viestintätekniikan tuoreimpia, hyviä käytänteitä kumppanimaista, levittää
niitä Suomessa ja näin vahvistaa erityistä tukea tarvitsevien
oppijoiden kanssa työskentelevien henkilöiden ammatillista
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Yli

osaamista. Hankkeissa on myös kerätty ja esitelty hyviä suomalaisia käytänteitä kumppanimaille.
Henkilöstö osallistui vuoden aikana muun muassa
Suomen kustannusyhdistyksen, sähköisen markkinoinnin ja asiakastiedon analysoinnin koulutuksiin sekä liiton
omiin koulutuksiin.
Opike viesti toiminnastaan ja tuotteistaan painettujen
esitteiden, sähköisten uutiskirjeiden, sosiaalisen median sekä
opike.fi-verkkosivuston kautta. Opikkeen verkkosivujen kävijämäärä oli vuonna 2014 noin 61 600. Kehitysvammaliiton tuoteluetteloa postitettiin asiakkaille, jaettiin eri tapahtumissa sekä
liiton tiloissa. OpikeUutiset-lehtinen ilmestyi kaksi kertaa.
Toiminnan vaikuttavuutta ja merkitystä arvioitiin Opikkeen verkkosivuilla tehdyin kävijäkyselyin sekä sidosryhmille
lähetetyllä Webropol-kyselyllä. Vuoden 2014 lopulla tehdyn
sidosryhmäkyselyn vastausten perusteella Opiketta pidetään mm. luotettavana ja asiantuntevana alansa toimijana.
Opiketta rahoitti pääasiassa Rahaautomaattiyhdistys, jonka avustus kattaa
noin 70 % kuluista. Loppu kuluista katetaan
tuotemyynnistä saaduilla tuotoilla,
opetushenkilöstön täydennyskoulutukseen
myönnetyllä valtionavulla sekä selkokirjallisuuden
kustantamiseen saadulla valtionavulla.
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Marianna Ohtonen valittiin
Kehitysvammaliiton
toiminnanjohtajaksi.

Tilintarkastajat

Kulunut vuosi oli 62. toimintavuosi. Liitolla oli 88 (2013: 88)
varsinaista jäsentä (liite 1). Liiton puheenjohtajana toimi toimitusjohtaja Pekka Kettunen ja liittovaltuuston puheenjohtajana jatkoi kunnallisneuvos Sakari Nuutinen.
Liitto kuului jäsenenä 26 yhteisöön (liite 2).

Vuoden 2014 tilien ja hallinnon tarkastusyhteisönä toimi
Tuokko Tilintarkastus Oy ja varalla Nexia Tilintarkastus Oy.

Liiton toimisto

Liittovaltuusto

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

Toimintavuoden aikana liittovaltuusto kokoontui kaksi kertaa.
Liittovaltuuston kevätkokous pidettiin 27.5.2014 Helsingissä.
Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräisiä asioita ja valittiin
Marianna Ohtonen Kehitysvammaliiton toiminnanjohtajaksi.
Liittovaltuuston varsinainen syyskokous pidettiin 25.11.2014
Helsingissä. Liittovaltuuston jäsenet on lueteltu liitteessä 3.

Kunniamerkit,
ansiomerkit ja standaarit
Toimintavuoden aikana liitto myönsi

»» timanttisen ansiomerkin 10:lle kehitysvammaalalla 40 vuotta palvelleelle
»» kultaisen ansiomerkin 29:lle kehitysvammaalalla 30 vuotta palvelleelle henkilölle
»» hopeisen ansiomerkin 30:lle kehitysvammaalalla 20 vuotta palvelleelle henkilölle
»» pronssisen ansiomerkin yhdelle kehitysvammaalalla 10 vuotta palvelleelle henkilölle

Liittohallitus
Liittohallitus kokoontui toimintavuoden aikana seitsemän
kertaa. Puheenjohtajana oli toimitusjohtaja Pekka Kettunen.
Helinä Hulkkonen toimi puheenjohtajana 1.1.–30.4.2014. Liittohallituksen kokouksissa esittelijänä oli toiminnanjohtaja
Marianna Ohtonen. Sihteerinä toimi johdon assistentti Sisko
Rauhala. Liittohallituksen jäsenet on lueteltu liitteessä 4.
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Kehitysvammaliiton
talous

Liiton talouden säästötoimien vaikutus
vuosien 2013–2015 aikana kohdistui suurelta osin vuoteen 2014. Vuoden alussa
käydyn yt-menettelyn vaikutukset realisoituivat vuoden aikana. Vuonna 2013
henkilöstökulut kasvoivat, kun usean vuoden lomapalkkajaksotuksia tarkennettiin
yhteensä 320 278 €. Verrattuna vuoteen
2013, näiden tarkennusten jälkeen vuoden
2014 henkilöstökuluissa muodostui säästöä
yhteensä 237 244 €. Muissa kuluissa säästöt kohdistuivat toimitiloihin ja toiminnan operatiivisiin kuluihin ja hankintoihin.
Säästöjen vaikutus oli 252 957 €.
Oppimateriaalivarastoon tehtiin kertaluonteinen arvonalennus 30 528,02 €.
Varaston arvon muutos vuonna 2014 oli
38 595,21 €. Liiton poistosuunnitelma on
laadittu seuraavalle kymmenelle vuodelle
alkaen vuodesta 2013.
Liiton toimintavuoden tulos oli
85 542,30 € ylijäämäinen.
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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
Varainhankinta yhteensä
Sijoitus- ja rahoitustoiminta
Tuotot
Kulut
Sijoitus- ja rahoitustoiminta yhteensä
Yleisavustukset
RAY/toiminta-avustus
RAY/investointiavustus
./. Investointiavustuksen siirto taseeseen
Yleisavustus yhteensä
Tilikauden yli-/alijäämä
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1.1.–31.12.2014

1.1.–31.12.2013

1 702 966,00
528 607,93
194 035,57
1 240 098,89
3 665 708,39

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

–3 200 056,11
–94 524,21
–49 542,16
–1 314 858,37
–4 658 980,85
–993 272,46

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

38 969,62
0,00
38 969,62

29 161,75
–240,00
28 921,75

196,67
–16 351,53
–16 154,86

2 631,65
–86 909,59
–84 277,94

1 056 000,00
5 000,00
–5 000,00
1 056 000,00
85 542,30

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

Rahoituslaskelma

31.12.2014
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
Toimintapääoma
Tilikauden yli-/alijäämä
Oma pääoma
Vieras pääoma
Pitkäaikainen
Lainat rahoituslaitoksilta
Lyhytaikainen
Luotollinen shekkitili
Ostovelat
Siirtovelat
Muut lyhytaikaiset velat
Lyhytaikainen vieras pääoma
VASTATTAVAA
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31.12.2013

78 471,36
61 085,09
139 556,45

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

57 652,78

73 402,16

1 176 550,63
10,00
0,00
1 176 560,63

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

132 262,55

170 857,76

97 904,36
0,00
100 659,32
1 295,19
199 858,87
220 052,66
1 925 943,94

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

642 058,20
85 542,30
727 600,50

881 065,17
–239 006,97
642 058,20

210 000,00

280 000,00

0,00
62 455,97
871 401,22
54 486,25
988 343,44
1 925 943,94

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

31.12.2014

31.12.2013

TULORAHOITUS
Tilikauden tulos
Poistot
Muut erät
Rahoitustulos

85 542,30
49 542,16
0,00
135 084,46

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

VAIHTO-OMAISUUS
Varaston muutos

38 595,21

87 599,76

0,00
0,00

0,00
0,00

5 000,00

0,00

0,00
46 362,22
46 362,22

0,00
11 653,03
11 653,03

VIERAS PÄÄOMA
Lyhytaikaisen vieraan pääoman muutos
Pitkäaikaisen vieraan pääoman muutos

41 897,56
–70 000,00

101 516,27
–70 000,00

RAHAVAROJEN MUUTOS

196 939,45

11 294,25

Tarkistus
Rahavarat vuoden lopussa
Rahavarat vuoden alussa

220 052,66
23 113,21

23 113,21
11 818,96

196 939,45

11 294,25

AINEETTOMAT JA AINEELLISET HYÖDYKKEET
Atk-ohjelmat, lisäys/vähennys
SIJOITUKSET, muutos
MUUT LYHYTAIKAISET SAAMISET
Lainasaamiset, muutos
Muut lyhytaikaiset saamiset, muutos

Rahavarojen muutos
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Rahoituslaskelma

Toiminnan tuotot 2014

Toiminnan kulut 2014
Varsinainen toiminta

Varsinainen toiminta
1 702 966,00
528 607,93
194 035,57
323 217,77
599 962,24
82 953,99
233 964,89

35,7 %
11,1 %
4,1 %
6,8 %
12,6 %
1,7 %
4,9 %

39 166,29

0,8 %

Yleisavustus

1 061 000,00

22,3 %

Toiminnan tuotot yhteensä

4 765 874,68

RAY Kohdennetut avustukset
RAY Projektiavustukset
Muut avustukset
Myyntituotot
Koulutus- ja kurssituotot
Vuosikertamaksut (lehdet)
Muut tuotot
Varainhankinta, Sijoitus- ja
rahoitustoiminta, Investointiavustus

Julkaisu- ja tiedotustoiminta
Tutkimus ja kehittäminen
Koulutus ja vaikuttaminen
Järjestötoiminta
Oppimateriaalikeskus
Selkokeskus
Tikoteekki
Papunet
Verkkopalvelu Verneri
Henkilökohtainen budjetointi,
Tiedän mitä tahdon (2010–2013)
Onnistuneita valintoja (2011–2014)
Selkoilmaisu arjen tukena (2013–2015)
Kehitysvammaiset ihmiset töihin (2013–2016)
Lukutuki–Läsombud (FDUV yhteistyöhanke)
Projektit ja kehittämistoiminta
Lähialue- ja kehitysyhteistyö
Varainhankinta, Sijoitus- ja rahoitustoiminta,
Investointiavustus siirto
Toiminnan kulut yhteensä
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153 031,11
170 413,39
420 031,83
777 099,09
759 693,18
433 155,99
624 716,25
360 412,70
140 199,06
32 479,80

3,3 %
3,6 %
9,0 %
16,6 %
16,2 %
9,3 %
13,3 %
7,7 %
3,0 %
0,7 %

102 984,59
177 690,18
205 522,16
53 311,91
179 911,93
68 327,68

2,2 %
3,8 %
4,4 %
1,1 %
3,8 %
1,5 %

21 351,53

0,5 %

4 680 332,38

47

Kehitysvammaliitto | vuosikertomus 2014
Toiminnan kulut 2014

Liitteet
Liite 2

Liite 1

Kehitysvammaliiton jäsenet
»» Akaan kaupunki
»» Apua arkeen ry.
»» Aula-työkotien Kannatusyhdistys ry.
»» Autismi- ja Aspergerliitto ry.
»» Eino Raunion säätiö, Pipolakoti
»» Erityiskansanopiston
Kannatusyhdistys ry.
»» Eskoon sosiaalipalvelujen
kuntayhtymä
»» Espoon seurakuntayhtymä
»» Eteva kuntayhtymä
»» Förbundet De
Utvecklingsstördas Väl rf.
»» Haapajärven Vanhainkotiyhdistys ry
»» Hausjärven Vammaissäätiö
»» Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö
»» Helsingin kaupunki
»» Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry
»» Helsingin lyhytaikaiskoti
ja työpaja Lyhty ry
»» Hoitopedagogisen Rudolf Steiner
-koulun kannatusyhdistys ry
»» Hoivakoti Koskela Oy
»» Honkalampi-säätiö
»» Itä-Uudenmaan koulutus
kuntayhtymä / Liikelaitos Edupoli
»» Julkisten ja hyvinvointialojen
liitto JHL ry.
»» Kaarisilta ry.
»» Kainuun Hoivataito
»» Kainuun sosiaali- ja
terveydenhuollon kuntayhtymä
»» Karstulan Hyvinvointipalvelusäätiö
»» Kehitysvammaisten Palvelusäätiö
»» Kehitysvammaisten
taiteilijoiden tuki ry

»» Kemin kaupunki
»» Keravan kaupunki
»» Keski-Pohjanmaan
erikoissairaanhoito- ja
peruspalvelukuntayhtymä Kiuru
»» Keski-Suomen vammaispalvelusäätiö
»» Kirkkopalvelut ry. / Seurakuntaopisto
»» Kolpeneen palvelukeskuksen
kuntayhtymä
»» Kouvolan kaupunki
»» Kuopion kaupunki
»» Kymenlaakson sairaanhoito- ja
sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Carea
»» Kårkulla samkommun
»» Lieksan kaupunki
»» Mahdollisuus lapselle ry
»» Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry.
»» Mikeva Kotka
»» Mikkelin kaupunki
»» Naantalin Aurinkosäätiö
»» Naantalin kaupunki
»» Nokian kaupunki
»» Nuorten Ystävät
-palvelut Oy / Vammaispalvelut
»» Oulun kaupunki
»» Oy Käännös- ja Tulkkauspalvelu
Mokoma Ab
»» Palvelukeskus Ainola
»» Palvelukoti Vantaan Kerttuli
»» Palveluyhdistys Kaseva ry
»» Perhehoitoliitto ry
»» Pirkanmaan sairaanhoitopiiri
»» Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja
sosiaalipalvelujen kuntayhtymä
»» Pohjois-Pohjanmaan
sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
»» Puustellin Tuki ry
»» Rauman kaupunki
»» Ravimäkiyhdistys ry
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»» Rinnekoti-Säätiö
»» Ristola-Säätiö
»» Rovaniemen kaupunki
»» Ryhmäkoti Lumikki Oy
»» Rääkkylän suojakotiyhdistys ry.
»» Salon kaupunki
»» Satakielen laulu ry.
»» Satakunnan sairaanhoitopiirin
kuntayhtymä, sosiaalipalvelut
»» Savon Vammaisasuntosäätiö
»» Sulkavan kunta
»» Suomen INCL-yhdistys ry.
»» Suomen Invalidilasten ja
-nuorten Kivalakodit ry.
»» Suomen kehitysvammalääkärit –
Finlands Läkare för Utvecklingstörda
»» Sylvia-koti yhdistys ry.
»» Tampereen evankelisluterilainen seurakuntayhtymä,
Epilän toimintakeskus
»» Tampereen Kaupunkilähetys ry.
»» Tapolan Kyläyhteisö ry
»» Toivo ja Rauha ry.
»» Tuettu työllistyminen ry
»» Turun ja Kaarinan
seurakuntayhtymä
»» Turun kaupunki
»» Turun Seudun Vammaisten
Asuntotukiyhdistys
»» Tähtiniityn koulu
»» Vaalijalan kuntayhtymä
»» Vaasan kaupunki
»» Vanhusten palvelutalo
yhdistys ry Aleksi-koti
»» Vantaan kaupunki
»» Varsinais-Suomen
erityishuoltopiirin kuntayhtymä
»» Vuoksenlaakson Ensi- ja turvakoti ry
»» Yrjö ja Hanna -säätiö

Kehitysvammaliiton jäsenyydet
»» 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-automaatti-yhdistys
»» SOSTE Ry
»» Suomen Kustannusyhdistys ry
»» Suomen Vammaisurheilu
ja -liikunta Vau ry
»» Tukiyhteisösäätiö
»» Vajaakuntoisten Työllistämisen
Edistämissäätiö
»» Vammaisfoorumi
»» Vammaisjärjestöjen
kehitysyhteistyöyhdistys FIDIDA ry
»» Vammaistutkimuksen tukisäätiö
»» Vammaishistorian seura

Liite 3

Liittovaltuusto 13.9.2011–2015
Puheenjohtaja
»» kunnallisneuvos Sakari Nuutinen
(kirkkoherra Teppo Ritari)

Varapuheenjohtaja
»» hallintopäällikkö Raimo Huusari
(toiminnanjohtaja Jari Porraslampi)
Jäsenet
»» toiminnanjohtaja Jukka Pirttinen
(asiamies Markku Väätäinen)
»» kunnallisneuvos Pertti Sankilampi
(kuntayhtymän johtaja Ari Hietanen)
»» tarkastaja Erkki Mononen
(sosiaalijohtaja Jari Nevanto)
»» apulaisjohtaja Pirjo Kotiranta
(asumispalvelujen päällikkö
Kristiina Nousiainen)
»» palvelujohtaja Ritva-Liisa Juntunen
(projektityöntekijä Tuure Ainikkamäki)
»» hallituksen puheenjohtaja
Merja Uusitalo
(sairaanhoitaja Marjatta Seppä-Lassila
»» asumispalvelupäällikkö
Kristiina Räihä
»» omsorgsdirektör Märta Marjamäki
(ekonomidirektör Martin Nordman)
»» erityisluokanopettaja Vesa Välilä
(vammaispalvelupäällikkö
Riitta Hakoma)
»» kirjastovirkailija-kuljettaja
Vilho Ponkiniemi
(kuntoutuksen lehtori
Marjo-Riitta Mattus)
»» kehittämispäällikkö Maria Kuukkanen
(perhehoitaja Eeva Kankkunen)
»» verksamhetsledare Lisbet Hemgård
»» professori Seppo Saarela
(pankinjohtaja Ilkka Paulamäki)
»» postimies Matti Vikström
(erikoislaboratorionhoitaja Pipsa Allen)
»» työnohjaaja Pertti Ahokas
(kuntoutuspäällikkö Eija Halonen)
»» hallituksen puheenjohtaja
Kari T. Korhonen
(toiminnanjohtaja Miina Weckroth)
»» sairaanhoitajajohtaja Hilkka Pokki
(toimitusjohtaja MarjaLeena Saarinen)
»» ylilääkäri Pia Höglund
»» yliopistolehtori Merja Hyytiäinen
(toiminnanjohtaja Mirjami Hagman)
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»» asessori Matti Hiltunen
(ohjaaja Maria Jeng)
»» vammaispalvelupäällikkö
Anna-Liisa Kainulainen
(sosiaali- ja terveysjohtaja
Maire Ahopelto)

Liite 4

Liittohallitus 13.9.2011–2015
Puheenjohtaja
»» toimitusjohtaja Pekka Kettunen
Varapuheenjohtaja
»» aikuispalvelujohtaja
Helinä Hulkkonen
Jäsenet
»» erityishuoltopiirin johtaja
Seija Aaltonen
»» aluejohtaja Merja Jarva
»» toimitusjohtaja Markku Niemelä
»» kuntayhtymän johtaja Erkki Paara
»» kuntoutusohjaaja Pirjo Rinne
»» sosiaalipalvelujen johtaja
Anu Romppainen
»» erityisluokanopettaja
Heli Tomminen
Varajäsenet
»» toimitusjohtaja Matti Kuvaja
»» toimialuejohtaja Tuulikki Parikka
»» kuntayhtymän johtaja
Juha-Matti Kivistö
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Kehitysvammaliiton henkilöstö
Hallinto ja talous
»» Eija Aukio, merkonomi, talouspäällikkö
/ va. varatoiminnanjohtaja (31.5. asti)
»» Katja Benson, yo-merkonomi,
taloussihteeri / Selkokeskus
»» Sivanathan Eliyathamby,
siistijä / osa-aikainen
»» Eeva Hilpinen, merkonomi,
taloussihteeri / osaaikainen (30.4. asti)
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»» Susanna Hintsala, KM, johtaja
/ Koulutus ja vaikuttaminen /
varatoiminnanjohtaja (1.6. alk.)
»» Kari Lahti, IT-suunnittelija
»» Taru Lindberg, toimistosihteeri
»» Marianna Ohtonen, FM,
toiminnanjohtaja
»» Heikki Paananen, yo-ATK-merkonomi,
IT-suunnittelija (30.4. asti ja 16.6.–14.9.)
»» Marko Peltomäki, FM,
tietohallintosuunnittelija
»» Sisko Rauhala, FK, johdon assistentti/
koordinaattori (kansainväliset asiat)
»» Veli-Pekka Sinervuo, KTM,
erityisasiantuntija (18.4. asti)
»» Erik Valkonen, siistijä / osa-aikainen
»» Jari Vilja, toimistotyöntekijä
/ osa-aikainen
»» Sami Väänänen, siistijä / osa-aikainen
Viestintä
»» Eeva Grönstrand, FM, toimittaja
»» Minna Harjajärvi, YTM,
erityissuunnittelija / Onnistuneita
valintoja -hanke
»» Panu Koski, FM, suunnittelija
»» Anneli Puhakka, YTM,
viestintäpäällikkö
»» Ari Sainio, fil. yo., toimittaja /
osa-aikainen (3.3.–30.4.)
»» Jenni Sipilä, FM, suunnittelija
/ osa-aikainen (1.5. alk.)
»» Niina Sillanpää, YTM,
verkkotoimittaja / KoVa
»» Suvi Vaarla, VTL, tiedottaja (30.9. asti)
»» Eliisa Uotila, FM, suunnittelija
/ osa-aikainen / Selkokeskus
(perhevapaalla 18.2. alk.)
Tutkimus ja kehittäminen TutKe
»» Susan Eriksson, YTT, tutkija,
Tiedän mitä tahdon! -hanke
28.2. asti / (31.5. asti)
»» Katariina Hakala, FT, tutkija,
Onnistuneita valintoja -hanke
»» Simo Klem, YTM, tutkija (22.12. alk.)
»» Sonja Miettinen, VTT, tutkija / osaaikainen (toimivapaalla 1.11. alk.)

»» Sisko Puustinen, kirjastonhoitaja
»» Heikki Seppälä, PsL, erityisasiantuntija,
projektipäällikkö, Syrjäytymisestä
osallisuuteen -hanke / osaaikainen (31.8. asti)
»» Antti Teittinen, YTT,
dosentti, tutkimuspäällikkö
(vuorotteluvapaalla 22.12. alk.)
»» Hannu Vesala, PsM, tutkija,
Syrjäytymisestä osallisuuteen -hanke
Koulutus ja vaikuttaminen KoVa
»» Marika Ahlstén, YTM,
erityissuunnittelija, Tiedän mitä
tahdon! -hanke 28.2. asti
»» Minna Harjajärvi, YTM,
erityissuunnittelija /
Verneri-verkkopalvelu
»» Susanna Hintsala, KM, johtaja
»» Liisa Jokela, vajaamielishoitaja, erit.
ped. yo., työnohjaaja, kouluttaja,
Syrjäytymisestä osallisuuteen -hanke
»» Tea Kairi, KM, suunnittelija (31.8.
asti), projektipäällikkö (1.9. alk.),
Syrjäytymisestä osallisuuteen
-hanke / osa-aikainen
»» Mirka Oksanen, yo-merkonomi,
osastosihteeri
»» Mari Rajaniemi, VTM,
työyhteisökouluttaja
(vanhempainvapaalla) / (13.6. asti)
»» Outi Raunetvuo, sh, kouluttaja
»» Niina Sillanpää, YM, kouluttaja
»» Sari Somer, tt, TTM, suunnittelija,
Syrjäytymisestä osallisuuteen- ja
Onnistuneita valintoja -hanke
»» Tuija Tynkkynen, hotellija ravintolaesimies,
koulutussihteeri (31.7. asti)
Opike
»» Else-Maj Halttunen,
toimistosihteeri (31.7. asti)
»» Petri Ilmonen, KM,
kehittämispäällikkö, TVTerityisopetus (Tikas-koulutusmalli)
»» Paula Jägerhorn, KM, suunnittelija
(opintovapaalla 1.9. alk.)
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»» Henna Kara, FM, suunnittelija
»» Sakari Kilkki, KM, suunnittelija
/ va. johtaja (17.11. alk.)
»» Leena Kokko, KM, JET, johtaja
(vuorotteluvapaalla 17.11. alk.)
»» Muusa Kostilainen, FM,
verkkotoimittaja (4.2. asti)
»» Mikko Majaniemi, varastoapulainen
/ osa-aikainen
»» Maiju Mäki, KM, suunnittelija
(vanhempainvapaalla 31.7. asti)
»» Arto Paappanen, datanomi,
IT-suunnittelija
»» Erja Pietiläinen, KM,
erityisasiantuntija
»» Kai Piipari, sosionomi, tuotepäällikkö
»» Anu Pärssinen, yo-merkonomi,
osastosihteeri
»» Birgit Tulla, graafinen suunnittelija
»» Suvi Törrönen, YTM,
suunnittelija (17.11. alk.)
Selkokeskus
»» Katja Benson, yo-merkonomi,
taloussihteeri / Hallinto
»» Markku Juusola, HuK/YTM,
toimittaja (2.9. alk.)
»» Kaisa Kaatra, YTM, toimittaja
»» Petri Kiuttu, HuK, toimittaja
(vuorotteluvapaalla 8.9. alk.)
»» Leealaura Leskelä, FM,
Selkokeskuksen johtaja
»» Julia Männistö, HTM,
projektisuunnittelija, Lukutukihanke (perhevapaalla 31.12. asti)
»» Ari Sainio, fil. yo., toimittaja
/ osa-aikainen (3.3. alk.)
»» Eliisa Uotila, FM, suunnittelija / osaaikainen / Verneri-verkkopalvelu
(perhevapaalla 18.2. alk.)
Tikoteekki
»» Katja Burakoff, FM, puheterapeutti,
suunnittelija / osa-aikainen
(toimivapaalla 1.4.–30.6. ja 1.8.–31.12.)
»» Marina Green-Järvinen,
tietokoneyliasentaja,
lastentarhanopettaja, IT-vastaava

»» Kaisa Laine, FM, puheterapeutti /
osa-aikainen / Papunet 1.3. alk.
»» Kaisa Martikainen, FM,
puheterapeutti, erityisasiantuntija
»» Annakaisa Ojanen, FM,
puheterapeutti / osa-aikainen
»» Satu Railosvuo,
erikoistoimintaterapeutti (30.9. asti)
»» Eija Roisko, KM,
Tikoteekin johtaja
»» Anu Sallinen, FK,
suunnittelija
»» Marjo Timonen, tradenomi,
toimistosihteeri / osa-aikainen
»» Virpi Yiannakou, puhevammaisten
tulkki, AAC-ohjaaja
Papunet
»» Paula Alho, yo-merkonomi,
verkkotoimittaja / tuntityö
»» Päivi Honkonen, merkonomi,
graafinen suunnittelija
»» Jani Häggkvist, insinööri AMK,
IT-suunnittelija (3.2.–1.8.)
»» Arto Joutsimäki, KK, IT-suunnittelija
/ osa-aikainen, Selkoilmaisu
arjen tukena -hanke
»» Kaisa Laine, FM, puheterapeutti
/ osa-aikainen (1.3. alk.)
»» Heikki Paananen, yo-merkonomi/
atk, IT-suunnittelija (15.9. alk.)
»» Raisa Rintamäki, FM, verkkotoimittaja
(perhevapaalla 21.10. asti ja 3.12. alk.)
»» Ville Rouhiainen, IT-tradenomi
(opiskelija), IT-suunnittelija
/ tuntityö (21.8. alk.)
»» Tanja Räsänen, FM,
projektisuunnittelija,
Selkoilmaisu arjen tukena -hanke
(vuorotteluvapaalla 21.7. alk.)
»» Mira Vihmo, TM, projektisuunnittelija,
Selkoilmaisu arjen tukena
-hanke (21.7. alk.)
»» Hannu Virtanen, FK, projektipäällikkö,
Selkoilmaisu arjen tukena -hanke
»» Maija Ylätupa,
toimintaterapeutti,
verkkotoimittaja

»» Sami Älli, PsM, IT-suunnittelija,
Papunet-verkkopalveluyksikön johtaja
»» Timo Övermark, insinööri
AMK, IT-suunnittelija
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Kehitysvammasäätiön
hallitus 31.12.2014
»» Puheenjohtaja Pekka Kettunen
(Juha-Matti Kivistö)
»» Varapuheenjohtaja Sakari Nuutinen
(Erkki Paara)
»» Helinä Hulkkonen
(Markku Niemelä)
»» Pirjo Rinne
(Seija Aaltonen)
»» Heli Tomminen
(Anu Romppainen)
»» Asiamies: Marianna Ohtonen
»» Sihteeri: Sisko Rauhala
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Henkilöstön luottamustehtävät
Toiminnanjohtaja Marianna Ohtonen
»» Asumispalvelusäätiö Aspan
hallituksen jäsen
»» Vates-säätiön
valtuuskunnan varajäsen
»» Niilo Mäki -säätiön
valtuuskunnan jäsen
Koordinaattori Sisko Rauhala
»» Fidida ry:n hallituksen jäsen
»» liiton yhteyshenkilö EASPD:ssä
Talouspäällikkö Eija Aukio
»» Fidida ry:n hallituksen varajäsen
Tutkimuspäällikkö Antti Teittinen
»» Suomen vammaistutkimuksen
seuran puheenjohtaja
Koulutus- ja vaikuttamisyksikön
johtaja Susanna Hintsala
»» Kehitysvamma-alan
asumisen neuvottelukunnan
laatuvaliokunnan puheenjohtaja
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»» Sosiaali- ja terveysministeriön
kehitysvammaisten asumisohjelman
seurantaryhmän sihteeri
»» 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
»» Kehitysvammaliiton Syrjäytymisestä
osallisuuteen – Kehitysvammaiset
ihmiset töihin -projektin
ohjausryhmän puheenjohtaja
»» Kehitysvamma-alan asumisen
neuvottelukunnan (KVANK) Työn ja
päivätoiminnan valiokunnan sihteeri
»» Kehitysvamma-alan asumisen
neuvottelukunnan (KVANK) Työn
ja päivätoiminnan valiokunnan
laatukriteerityöryhmän
jäsen ja sihteeri
»» Vates-säätiön valtuuskunnan
varsinainen jäsen
»» Aspa-säätiön Asiakkaan äänellä
-toiminnan ohjausryhmän jäsen
»» Kehitysvammaliiton
edustaja Vammaisfoorumin
työllisyysryhmässä
»» Kehitysvammaliiton
edustaja Vammaisfoorumin
vaikuttajaverkostossa
»» Kehitysvammaliiton edustaja
Kuluttajaliiton
Kuluttajaparlamentissa
»» Vates-säätiön Kyvyt käyttöön
-verkoston jäsen
Erityisasiantuntija Erja Pietiläinen
»» THL:n Vammaispalveluiden
käsikirjan toimitusneuvoston jäsen
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»» Keski-Suomen
Vammaispalvelusäätiön Arvokas
elämä -hankkeen ohjausryhmän jäsen
»» Vammaisten lasten ja nuorten
tukisäätiön YTRY-verkoston jäsen
»» KVANK:n lapsijaoksen jäsen
»» Ensitietoryhmä, ylläpitäjänä
Jaatinen ry
Tutkija Hannu Vesala
»» Kuntoutuksen
edistämisyhdistyksen
hallituksen jäsen
Selkokeskuksen johtaja
Hannu Virtanen
»» opetusministeriön Taiteen
ja kulttuurin saavutettavuus
-työryhmän varapuheenjohtaja
»» kirkon saavutettavuustyöryhmän jäsen
Selkokeskuksen johtaja
Leealaura Leskelä
»» kirkon selkotyöryhmän
puheenjohtaja
»» FDUV:n Läsombud i Svenskfinland
-projektin ohjausryhmän jäsen
Kirjastonhoitaja Sisko Puustinen
»» Erikoiskirjastojen neuvoston jäsen
Oppimateriaalikeskuksen
johtaja Leena Kokko
»» Suomen Kustannusyhdistyksen
Oppimateriaalityöryhmän jäsen
»» Honkalampisäätiön ATEprojektin ohjausryhmän jäsen
Kehittämispäällikkö Petri Ilmonen
»» FDUV:n Lätt läst IT -projektin
ohjausryhmän jäsen

»» Kynnys ry:n Vammaisten ihmisten
elämä Suomessa -tutkimuksen
johtoryhmän jäsen
»» ISAAC Suomi Finland ry:n
puheenjohtaja
Papunet-yksikön johtaja Sami Älli
»» Liikenne- ja viestintäministeriön
Esteettömän viestinnän
toimenpideohjelman
seurantatyöryhmän ja Esteettömän
tietoyhteiskunnan indikaattorien
selvitystyöryhmän jäsen
Viestintäpäällikkö Anneli Puhakka
»» Vates-säätiön Työmarkkinaviestintäprojektin ohjausryhmän jäsen
»» Pieni ele -keräyksen
keräystoimikunnan jäsen
Kouluttaja Niina Sillanpää
»» Honkalampi-säätiön Sensoprojektin ohjausryhmän jäsen
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Verneri-verkkopalvelun
yhteistyökumppanit 2014
»» 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
»» Satakunnan sairaanhoitopiirin ky.
»» Vaalijalan ky.
»» Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin ky.

Tikoteekin johtaja Eija Roisko
»» Aivoliiton Ovet auki afaattisille – Juttutupa -hankkeen johtoryhmän jäsen
Papunet-verkkopalveluyksikön
»» Aivoliiton Kommunikaatiokeskus
yhteistyöjärjestöt 2014
Komukan ohjausryhmän jäsen
»» Aivoliitto ry
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»» 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 2014
»» Piia Aro-Pulliainen, Aivoliitto ry
(puheenjohtaja)
»» Pia Björkman, Kehitysvammaisten
Tukiliitto ry, 1.7.2014 alkaen
»» Marlene Ahlberg, Förbundet De
Utvecklingsstördas Väl rf.
»» Anne Grönroos, Kehitysvammaisten
Tukiliitto ry, 31.6.2014 saakka
»» Merja Jarva, Kehitys
vammaliiton hallitus
»» Katriina Mäkelä, Autismija Aspergerliitto ry
»» Eija Roisko, Kehitysvammaliitto ry,
Tikoteekki
»» Henrik Särkkä, Me Itse ry
»» Ilona Toljamo,
Suomen CP-liitto ry
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Selkoilmaisu arjen tukena
-hankkeen ohjausryhmä
»» Hannele Kaila-Viitanen,
opintoneuvoja,
Bovallius-ammattiopisto
»» Pirjo Laine, toimintaterapeutti,
Juttu-tupa-verkosto,
Aivoliitto ry, 1.5.2014 lähtien
»» Victoria Mankki, Aivoliitto ry,
30.4.2014 asti
»» Henna-Maija Syrjälä, koordinaattori,
SANL / Luetaan yhdessä -verkosto
»» Jaana Teräväinen, tiedottaja,
Kehitysvammaisten Tukiliitto ry
»» Arto Joutsimäki, IT-suunnittelija,
Kehitysvammaliitto ry, Papunet
»» Tanja Räsänen, projektisuunnittelija,
Kehitysvammaliitto ry, Papunet,
21.7. alkaen vuorotteluvapaalla

»» Mira Vihmo, projektisuunnittelija,
Kehitysvammaliitto ry,
Papunet, 21.7. alkaen
»» Hannu Virtanen, projektipäällikkö,
Kehitysvammaliitto ry, Papunet
»» Sami Älli, Papunetverkkopalveluyksikön johtaja,
Kehitysvammaliitto ry, Papunet
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Selkokeskuksen
neuvottelukunta 2014–2015
»» Pertti Rajala (puheenjohtaja)
»» Johanna Kartio (varapuheenjohtaja)
»» Leealaura Leskelä (sihteeri)
Muut edustustahot
»» Aivoliitto ry
»» Autismi- ja Aspergerliitto
»» Axxell, Monikulttuurisuuskeskus
»» Celia-kirjasto
»» Diakonia-ammattikorkeakoulu
»» Eläkeläiset ry
»» Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry
»» Erilaisten oppijoiden liitto ry,
FDUV/LL-Center
»» HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu
»» Helsingin Diakoniaopisto
»» Suomen kirjastoliitto
»» Helsingin seudun erilaiset oppijat ry
»» Jyväskylän yliopisto
»» Kehitysvammaisten Tukiliitto ry
»» Kehitysvammatuki 57
»» Kehitysvammaliitto/Opike
»» Kehitysvammaliitto/Papunet
»» Keskuspuiston ammattiopisto
»» Kirkkohallitus
»» Kotimaisten kielten keskus
»» Kriminaalihuolloon tukisäätiö
»» Kulttuuria kaikille -palvelu
»» Kuurojen Liitto ry
»» Kuurojen Palvelusäätiö
»» Kynnys ry
»» Luetaan yhdessä -verkosto
»» Mielenterveyden keskusliitto ry
»» Niilo Mäki Instituutti
»» Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry
»» Suomi-seura

»» Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
»» Turun kristillinen opisto
»» Työväen sivistysliitto TSL
»» Valtakunnallinen vammaisneuvosto
»» Yleisradio Oy
»» Äidinkielen opettajain Liitto ry
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Selkouutisten ja LL-Bladetin
toimitusneuvosto 2014–2015
»» Pertti Rajala (puheenjohtaja)
»» Leealaura Leskelä (sihteeri)
»» Marlene Ahlberg, FDUV/LL-Center
»» Sakari Kilkki, KVL/Opike
»» freelance-toimittaja Matti Välimäki
»» s2-opettaja Tanja Vauhkonen
»» ruotsinopettaja Sisko Harkoma
»» opiskelija Jana Sassakova
»» Toimituksen edustus:
Petri Kiuttu 8.9.2014 asti
Markku Juusola 2.9.2014 lähtien
Maria Österlund
Kaisa Kaatra
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Onnistuneita valintoja
-projektin tukiryhmä
»» THL: Päivi Nurmi-Koikkalainen
»» ARA: Saara Nyyssölä
»» Helsingin yliopisto: Reetta Mietola
»» KVTL: Jutta Keski-Korhonen
»» Kårkulla ky: Susanne Tuure
»» Lyhty ry: Markus Vähälä
»» Lyhty ry: kokemus
asiantuntija Kari Aalto
»» kokemusasiantuntija Miia Puttonen
»» FDUV: Annette Tallberg
»» Lahden kaupunki, vammaispalvelut:
Elina Antikainen
»» KVL: Susanna Hintsala
»» KVL: Anneli Puhakka
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Tikoteekin johtoryhmä 2013–2015
»» sosiaalipalvelujen johtaja
Anu Romppainen, pj.
(Kehitysvammaliiton hallitus, Carea)
»» erikoissuunnittelija Anu Autio (THL)
»» vastuuyksikköjohtaja
Riitta Korkiatupa (EPSHP)
Selkokeskuksen
selkokirjatyöryhmä 2014–2015
»» AAC-ohjaaja, puhevammaisten
tulkki Sari Keskitalo (Invalidiliiton
»» äidinkielenopettaja Tuija Takala
Lahden kuntoutuskeskus)
(puheenjohtaja, Selkokeskuksen
neuvottelukunta)
»» johtava puheterapeutti
Jaana Salminen (Helsingin kaupungin
»» suunnittelija Eliisa Uotila 17.2.2014
sosiaali- ja terveysvirasto)
asti (sihteeri, Selkokeskus)
»» suunnittelija Ari Sainio 3.3.2014
»» erityispedagogiikan yliopistonlehtori
lähtien (sihteeri, Selkokeskus)
Elina Kontu (Helsingin yliopisto)
»» Marjut Puolinen (Suomen
»» lastenkuntoutuspäällikkö
kirjastoseura)
Marja-Liisa Korpela
(Näkövammaisten Keskusliitto)
»» Maria Turtschaninoff (Finlands
svenska författareföreningen)
»» lastenneurologian erikoislääkäri Tommi
Salokivi (Varsinais-Suomen ehp)
»» Tuula Merisuo-Storm
(Suomen tietokirjailijat)
»» palvelupäällikkö Ilona Toljamo
(Suomen CP-liitto)
»» Raili Mikkanen (Suomen Kirjailijaliitto)
»» Sari Peltoniemi (Suomen Kirjailijaliitto) »» puheterapeutti
Pia Aro-Pulliainen (Aivoliitto)
»» Päivihellen Luoma (Selkokeskuksen
neuvottelukunta)
»» toiminnanjohtaja Marianna
Ohtonen (kesään 2014 saakka)
»» Victoria Mankki (Selkokeskuksen
neuvottelukunta)
»» Papunet-verkkopalveluyksikön
johtaja Sami Älli (syksystä 2014)
»» graafikko Väinö Heinonen
(kuvitusasiantuntija)
»» Tikoteekin johtaja Eija Roisko
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KIT-projektin ohjausryhmä 2014–2016
Puheenjohtaja
»» erityissuunnittelija
Marika Ahlstén, Kehitysvammaliitto
Sihteeri
»» erityisasiantuntija
Heikki Seppälä, Kehitysvammaliitto
Jäsenet
»» tutkimus- ja kehittämispäällikkö
Mika Ala-Kauhaluoma,
Kuntoutussäätiö
»» palvelupäällikkö
Raili Ceder-Lund, Sotek-säätiö
»» toimitusjohtaja
Arto Havo, Parik-säätiö

»» kehittämiskoordinaattori
Anne Korhonen, Riitta Karhapää
4/14–8/15, VATES-säätiö
»» vammaistyön johtaja
Heli Kulmala, Kotkan kaupunki
»» sosiaaliohjaaja
Ulla Paronen, Haminan kaupunki
»» erityispalveluiden suunnittelija
Timo Pesu, Toimintapalvelut, Carea
kuntayhtymä / sosiaalipalvelut
»» työtoiminnan johtaja
Pertti Rinkinen, Kouvolan
kaupunki / Hyvinvointipalvelut
»» johtava työvalmentaja
Niina Sohlberg-Ahlgren,
Helsingin kaupunki, Tuetun
työllistämisen palvelu
»» palveluesimies
Tarja Uusitalo, Ravimäkiyhdistys

»» palveluesimies
Jaana Vainikka, KaakkoisSuomen TE-toimisto
»» vaikuttamistoiminnan esimies
Kari Vuorenpää,
Kehitysvammaisten Tukiliitto
Projektin työntekijät
»» työyhteisökouluttaja,
työnohjaaja SOSPED
Liisa Jokela, Kehitysvammaliitto
»» suunnittelija
Tea Kairi, Kehitysvammaliitto
»» viestintäpäällikkö
Anneli Puhakka, Kehitysvammaliitto
»» tutkija Hannu Vesala,
Kehitysvammaliitto

Hyvä elämä kuuluu kaikille.
Toimimme yhdenvertaisuuden ja
osallisuuden puolesta yhdessä
jäsentemme ja kumppaneidemme kanssa.
•

Kehitysvammaliitto
Viljatie 4 A
00700 Helsinki
•

p. 09 348 090
kvl@kvl.fi
www.kehitysvammaliitto.fi
•

facebook.com/kehitysvammaliitto
twitter.com/KVLiitto
youtube.com/user/Kehitysvammaliitto
instagram.com/kehitysvammaliitto

