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Pois 
marginaalista!
KEHITYSVAMMALIITON TOIMINTA PERUSTUU YK:N 

yleissopimukseen vammaisten henkilöiden oikeuk-

sista. Tavoitteemme on, että kaikki voivat vaikuttaa 

omaan elämäänsä ja osallistua tasa-arvoisina yhteis-

kunnan toimintaan. Vuosi 2015 oli liitossa itsemää-

räämisen ja kumppanuuden toimintavuosi. Nämä 

teemat ohjasivat myös strategiatyötämme kohti 

uutta päämääräämme, joka on Pois marginaalista!

Kehitysvammaliiton uusi strategiakausi käyn-

nistyi syksyllä pidetyssä liittokokouksessa. Pois 

marginaalista! -iskulause kuvaa strategiassa ase-

tettua tulevien vuosien keskeisintä päämäärää. 

Kehitys- ja puhevammaiset ihmiset ovat mar-

ginaalissa valtaväestöön verrattuna esimerkiksi 

työelämän, asumisen, palveluiden esteettömyy-

den, oppimisen ja koulu-

tuksen näkökulmista. 

S t r a t e g i a n  m u k a i -

sesti  Kehitysvammalii-

ton tavoitteena on löytää 

kehitys- ja puhevammais-

ten ihmisten palveluihin 

toimivia ratkaisuja, jotka 

tukevat heidän osallisuut-

taan yhteiskunnassa. 

Toimintavuoden aikana 

edistimme kehitysvam-

maisten työelämäosalli-

suutta Kehitysvammaiset 

ihmiset töihin -hankkeessa 

soveltamalla näyttöön 

perustuvaa tuetun työ-

hönvalmennuksen toimintamallia ja julkaisemalla 

työllisyystilannetta selvittäviä tutkimuksia. Arjen 

keskiössä -hankkeessa kehitettiin asuntosuunnitte-

lun malli, jossa kunnan eri hallintokunnat yhdessä 

tulevien asukkaiden ja heidän verkostojensa kanssa 

kehittivät asumisen ratkaisuja. Selkoilmaisu arjen 

tukena -hankkeessa tuotimme uusia ratkaisuja 

ja hyviä käytäntöjä kehitys- ja puhevammaisten 

ihmisten osallisuuden ja monikanavaisen tiedon-

saannin edistämiseen. Kehitimme toimintamalleja, 

jotka vahvistavat lähi-ihmisten ja ammattihenki-

löiden taitoja tukea puhevammaisten henkilöiden 

vuorovaikutusta, kommunikointia ja osallisuutta. 

Lukutuki-hankkeessa koulutimme lukutueksi kehi-

tysvamma-alan sekä vanhustyön työntekijöitä ja 

käynnistimme paikallisia lukutukiverkostoja.

Sosiaali- ja terveyden-

huollon rakenneuudistus 

ja alan keskeisen lainsää-

dännön uudistukset vai-

kuttavat  merkit täväst i 

Kehitysvammaliiton jäse-

niin ja alan ammattilaisiin 

sekä kehitys- ja puhevam-

maisten ihmisten elämään. 

Talouspoliittisen minis-

teriövaliokunnan päätös 

rahapeliyhtiöiden yhdisty-

misestä aiheuttaa tulevina 

vuosina muutoksia jär-

jestöjen rahoitusjärjestel-

mässä. Liitto valmistautui 

muutoksiin tiivistämällä 

yhteistyötä jäsentensä ja yhteistyökumppaneidensa 

kanssa sekä solmimalla kumppanuuksia strategi-

sesti tärkeisiin uusiin toimijoihin niin kotimaassa 

kuin eurooppalaisissa verkostoissa.

Kehitysvammaliiton rooli edunvalvonnassa, eri-

tyisosaaminen palvelujen ja henkilöstön osaamisen 

kehittämisessä sekä alan tutkimuksessa on tunnus-

tettu ja liitto on haluttu yhteistyökumppani. 

Olimme mukana arvioimassa kehitysvam-

maisten asumisen ohjelman toimeenpanoa koor-

dinoimalla yhdessä Kehitysvammaisten Tukiliiton 

kanssa ohjelman alueellisen seurantatiedon kerää-

mistä. Käynnistimme Kelan rahoittaman tulk-

kauspalveluselvityksen. Osallistuimme mm. 

vammaislakien, hankintalain ja itsemääräämistä 

tukevan lainsäädännön valmistelutyöhön anta-

malla lausuntoja ja kannanottoja.

Tuotimme tietoa vammaisten henkilöiden 

hyvinvoinnin vajeista ja yksinäisyydestä sekä kehi-

timme monikanavaisia tiedon ja materiaalien esittä-

misen tapoja ja vuorovaikutuskanavia. Keskityimme 

vammaisten henkilöiden vuorovaikutuksen ja FASD-

nuorten tukemiseen organisoimalla vertaisryhmiä, 

tarjoa malla neuvontapalveluja sekä kehittämällä toi-

mintamalleja ja helppokäyttöisiä verkkopalveluja 

sekä selkokielisiä ja kuvallisia materiaaleja.

Vaikka YK-sopimuksen ratifiointi siirtyi vuodelle 

2016 valmisteilla olevan itsemääräämisoikeuslain 

viivästyttyä, valmistautui liitto lain voimaantuloon 

tarjoamalla itsemääräämistä tukevaa tietoa verkkosi-

vustoillaan ja kouluttamalla esimiehiä ja vammaisia 
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ihmisiä lain muutoksista sekä organisoimalla 

yhdessä jäsentensä kanssa itsemääräämisen teema-

pajoja hyvien käytänteiden jakamiseksi.

Vaikutimme yhdessä jäsenten kanssa poliitti-

seen päätöksentekoon, lainsäädäntövalmisteluun 

ja sen toimeenpanoon sekä suuren yleisön mieli-

piteisiin ja asenteisiin. Kehitysvammaisten ihmis-

ten asema mm. työelämässä sai poikkeuksellisen 

paljon mediajulkisuutta Pertti Kurikan Nimipäi-

vien euroviisuosallistumisen myötä. Liiton asian-

tuntijat yhdessä kokemusasiantuntijoiden kanssa 

olivat eri medioissa esillä useita kertoja. Valitse 

vammaistyö -kampanjalla toimme alaa tunnetuksi 

ja houkuttelimme alalle uusia työntekijöitä. 

Osaavan henkilökunnan, alan ammattilais-

ten, yhteistyökumppaneiden, jäsenistön sekä 

kehitys- ja puhevammaisten ihmisten ja heidän 

läheistensä yhteistyön ansiosta työmme oli vaikut-

tavaa ja tuloksellista. ◆

MARiAnnA oHTonEn

Toiminnanjohtaja

KEHiTYSVAMMALiiTon STRATEgiAKARTTA
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Kehitysvamma
liiton vuosi
kertomus 2015 
selkokielellä

Kehitysvammaliitto edistää 

kehitysvammaisten

ja puhevammaisten tasa-arvoa 

ja osallistumista yhteiskunnassa�

Kehitysvammaliitto toimii 

sen puolesta, että kaikki voivat 

vaikuttaa omaan elämäänsä. 

Kaikilla täytyy olla oikeus osallistua 

tasa-arvoisina yhteiskunnan toimintaan.

Liiton tavoitteista kertoo myös 

liiton uusi iskulause: Pois marginaalista!

Henkilöstö
Vuoden 2015 lopussa liitossa

oli 69 työntekijää.

Liiton toiminnassa tapahtui

vuoden alussa merkittävä muutos.

Liiton toiminta jaettiin

neljään uuteen yksikköön:

 ◆ Kansalaisuus (vaikuttaminen, 

koulutus, kirjasto, tutkimus)

 ◆ Saavutettavuus (Papunet,  

Selkokeskus, Tikoteekki)

 ◆ Elinikäinen oppiminen (Opike)

 ◆ Ohjaus- ja tukipalvelut, hallinto  

(viestintä, kansainvälinen toiminta)

Kansalaisuusyksikössä ovat

koulutus ja tutkimus.

Saavutettavuusyksikköön kuuluvat 

Papunet, Tikoteekki ja Selkokeskus.

Elinikäisen oppimisen yksikössä

tuotetaan opetusmateriaalia.

Ohjaus- ja tukipalveluissa on

liiton hallinto.

Vaikuttaminen
Kehitysvammaliitto osallistui

useiden lakien valmistelemiseen

antamalla lausuntoja ja kannanottoja.

Lait käsittelivät esimerkiksi

kehitysvammaisten ihmisten työllisyyttä,

asumista, opetusta ja kuntoutusta.

Tärkeä vaikuttamisen kohde oli myös

vammaislainsäädännön uudistaminen.

Keväällä 2015 pidettiin eduskuntavaalit.

Liitto tarjosi tietoa kehitysvammaisten

ja puhevammaisten ihmisten kannalta

tärkeistä asioista puolueille sekä

poliittisille päättäjille.

Liitto myös teki kartoituksen

omasta vaikuttamistoiminnastaan.
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Viestintä
Vuonna 2015 kehitysvammaiset ihmiset 

ja Kehitysvammaliitto olivat paljon esillä 

lehdissä ja televisiossa.

Näkyvyyttä toi erityisesti 

Pertti Kurikan Nimipäivät,

joka oli Suomen edustaja euroviisuissa.

Sen jälkeen kehitysvammaisten ihmisten

asiat kiinnostivat laajasti tiedotusvälineitä.

Tiedotusvälineitä kiinnostivat 

erityisesti selkokieli, työllistyminen

sekä alkoholi ja raskaus.

Kehitysvammaliitto jakoi tietoa

entistä enemmän myös sosiaalisessa

mediassa, kuten Facebookin 

ja Twitterin kautta. 

Kehitysvammaliitto osallistui 

myös muun muassa MTV:n 

SuomiAreena-tapahtumaan.

Verneri-verkkopalvelussa toteutettiin

Valitse vammaistyö -kampanja,

jolla innostettiin opiskelijoita

ja työntekijöitä kehitysvamma-alalle.

Koulutus
Koulutuksen pääaihe oli

itsemääräämisen tukeminen arjessa.

Työntekijöille annettu koulutus 

edistää vammaisten ihmisten 

osallisuutta ja vaikuttamista 

omaan elämäänsä. 

Myös yksilökeskeinen 

elämänsuunnittelu oli suosittu

koulutusten aihe.

Kehittämishankkeet
Syksyllä aloitti toimintansa

FASD-nuorten vertaisryhmä,

jossa on viisi nuorta.

Tiedotusta FASD-asioista lisäsi 

erityisen neuvontapuhelimen 

aloittaminen.

KiT-projektissa edistettiin 

kehitysvammaisten ihmisten

työllistymistä ja työhönvalmennusta.

KIT tulee sanoista kehitysvammaiset

ihmiset töihin.

KEHiTYSVAMMALiiTon HEnKiLÖKUnTAA� KUVA: PEKKA ELoMAA
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Arjen keskiössä -hankkeessa etsittiin

uusia tapoja, joilla kehitetään

tukea tarvitsevien ihmisten asumista.

Uudessa iMo-hankkeessa edistettiin

vammaisten ihmisten

oikeutta määrätä itse elämästään. 

Lisäksi levitettiin tietoa onnistuneita 

valintoja -hankkeen tuloksista.

Hanke loppui 2014.

Selkoilmaisu arjen tukena 

-hankkeessa tuotettiin selkovideoita

ja kehitettiin ohjeet selkovideon

tekemiseen.

Lukutuki-hankkeessa koulutettiin

hoitoalan työntekijöitä lukemaan

ääneen asiakkaille. 

Tutkimus
Liiton tutkimuskohteina olivat

esimerkiksi siirtyminen hoitolaitoksesta

yhteiskuntaan, työhönvalmennus sekä 

kuntoutuksen vaikutus työelämään.

Kirjasto ja tietopalvelu
Kehitysvammaliiton kirjasto lainasi 

alan teoksia ja antoi neuvontaa.

Kirjastoon hankittiin 167 julkaisua lisää.

Kirjastossa oli vuoden lopussa

lähes 13 000 julkaisua. 

oppimateriaalikeskus opike
Yksikkö tuottaa julkaisuja,

jotka lisäävät erilaisten ihmisten

osallistumista yhteiskunnassa.

Vuonna 2015 yksikkö julkaisi 

seitsemän uutta tuotetta. 

oPiSKELiJA A�B�gUY oLi MUKAnA PUHU SELKoKiELTÄ! -KAMPAnJASSA� KUVA: KAiSA KAATRA
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Lisäksi yksikkö esitteli tuotteitaan

monissa näyttelyissä ja messuilla sekä

omissa tiloissaan Helsingin Malmilla.

Tuotteiden myyntimäärä kasvoi.

Tietotekniikan käyttöä edistävä Tikas

tuotti uutta materiaalia aiheesta

ja järjesti koulutuksia.

Papunet
Papunet kehittää helppokäyttöisiä

verkkoaineistoja ja 

saavutettavia verkkosivuja.

Papunetin sivuilla on tietoa 

yleiskielellä, selkokielellä ja bliss-kielellä.

Lisäksi sivuilla on kuvilla, videoilla ja

animaatioilla tuettua materiaalia.

Papunetin Kaveripiiri on 

helppokäyttöinen sovellus,

jossa voi olla yhteydessä 

muiden käyttäjien kanssa.

Kiinnostus Papunetin sivuihin kasvoi,

sivuilla oli kävijöitä enemmän 

kuin edellisenä vuonna.

Papunet avasi uuden Papuri-työkalun,

jolla voi tuottaa selkeitä ja

helppokäyttöisiä verkkokirjoja.

Papunet kehitti myös symbolikuvin

tuetun version Selkosanomista.

Selkokeskus
Vuosi 2015 oli selkotoiminnan juhlavuosi.

Selkosanomat ja valtion tuki selkokirjoille

täyttivät 25 vuotta.

Selkokeskus julkaisi Selkosanomia

ja ruotsinkielistä LL-Bladet-lehteä.

Selkokeskus järjesti kaksi kampanjaa.

Kampanjalla Puhu politiikasta 

helpoilla sanoilla rohkaistiin poliitikkoja

käyttämään selkeää kieltä.

Puhu selkokieltä! -kampanja innosti

puhumaan suomea työpaikoilla,

joilla työskentelee maahanmuuttajia.

JAAnA TURUnEn oSALLiSTUi PAPUnETin KUVATAiDEKiLPAiLUUn� 

HÄnEn TEoKSEnSA niMi on YÖPÖLLÖ�

SELKoSAnoMAT TÄYTTi 25 VUoTTA�
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Selkokeskus muokkasi tekstejä

selkokielelle eri asiakkaille ja myönsi

selkotunnuksia selkojulkaisuille.

Lisäksi Selkokeskus koulutti selkokielestä

ja perusti alan neuvontapalvelun.

Selkokeskuksessa toimiva 

selkokirjatyöryhmä

myönsi valtion tukea selkokielisille

tieto- ja kaunokirjoille.

Vernerin selkosivuilla julkaistiin

kehitysvammaisten ihmisten tarinoita,

kuvia, videoita ja blogeja.

Lisäksi julkaistiin suosittuja

Verkko-Kertun ja Seksuaalineuvonnan

neuvontapalstoja.

Tikoteekki
Tikoteekki vahvistaa vaikeasti 

puhevammaisten osallistumista

yhteiskunnassa.

Tikoteekki kehittää toimintatapoja

ja materiaaleja, jotka helpottavat

puhevammaisten vuorovaikutusta.

Lisäksi Tikoteekki tiedottaa sekä

antaa neuvontaa ja koulutusta.

Tikoteekki tuotti esimerkiksi

kuviin perustuvan 

kommunikointikansion,

jonka voi ladata verkosta.

Tikoteekki aloitti myös vuorovaikutuksen

harjoitusohjelman kehittämisen. 

Kansainvälinen toiminta
Liitto jatkoi yhteistyötä useiden 

kansainvälisten järjestöjen kanssa

ja osallistui Euroopan unionin

rahoittamiin yhteistyöhankkeisiin. ◆
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Henkilöstö on 
voimavaramme
UUSI ORGANISAATIOMME ALOITTI TOIMINTANSA 

vuoden 2015 alusta. Kehitysvammaliitossa on neljä 

yksikköä: Kansalaisuus, Saavutettavuus, Elinikäi-

nen oppiminen sekä Taloushallinnon ohjaus- ja 

tukipalvelut. Vuoden lopussa Kehitysvammaliiton 

palveluksessa oli 69 henkilöä, joista määräaikaisia 

oli yhdeksän. Toisiin tehtäviin siirtyi yksi henkilö 

talon sisällä. Perhevapaalla oli yksi, toimivapaalla 

yksi ja opintovapaalla yksi henkilö.

Tiivis vuoropuhelu kehitys- ja puhevammais-

ten ihmisten, jäsenten, yhteistyökumppaneiden, 

luottamusjohdon ja henkilökunnan välillä sekä 

yhteisen tulevaisuuskuvan luominen olivat kes-

keisiä kehittämiskohteita uudessa organisaatios-

samme. Liiton uusi strategia, Pois marginaalista!, 

loi yhteisen perustan ja suunnan toiminnallemme. 

Strategia antoi perusraamit viestintästrategialle ja 

linjasi henkilöstösuunnitelmaa.

Käynnistimme työterveyshuollon kanssa kol-

mivuotisen työhyvinvointihankkeen, joka poh-

jautui henkilöstökyselyyn, haastatteluihin ja 

yhteisiin työpajoihin. Hankkeen tavoitteena 

on vahvistaa liiton yhteistä organisaatiokult-

tuuria, sisäisiä yhteistyötaitoja ja työnhallintaa. 

Yhteisten tapahtumien, teemaluentojen ja kehi-

tyskeskustelujen rinnalle otimme käyttöön 

mindfulness-pysäkit ja fokusvartit. Jatkoimme 

yhteistoimintaneuvottelukunnan toimintaa ja lii-

ton kerhotoimintaa työhyvinvoinnin tukemiseksi 

ja yksiköiden välisen yhteistyön kehittämiseksi.

Toimintavuonna valmistunut osaamisen kehit-

tämisen suunnitelma pohjautuu Kehitysvam-

maliiton strategiaan. Osaamisen johtamisella 

varmistamme, että Kehitysvammaliitolla on riittä-

västi oikeanlaista osaamista nyt ja tulevaisuudessa. 

Vahvistimme johtamista sekä substanssi- ja kehitty-

misosaamista pitkäkestoisilla koulutuksilla, verkos-

toissa, asiakasyhteistyössä ja ajankohtaisilla, talon 

sisäisillä Studia Matutina -luentosarjoilla. 

Kehitimme toimintamme seurantaa ja vaikutta-

vuuden arviointia tavoitteena vastata entistä parem-

min muuttuvan toimintaympäristön haasteisiin. ◆

SELKoKESKUKSEn PiTKÄAiKAinEn JoHTAJA HAnnU ViRTAnEn (oiK�)

KUKiTETTiin ELÄKKEELLE SiiRTYMiSEn KUnniAKSi� KUVA: KAiSA KAATRA
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Yhden
vertaisuutta 
vaikuttamis
toiminnalla
KEHITYSVAMMALIITTO VAIKUTTAA POLIITTISEEN 

päätöksentekoon, lainsäädännön sekä hallinnol-

listen määräysten ja ohjeiden valmisteluun, lain-

säädännön toimeenpanoon sekä 

mielipiteisiin ja asenteisiin. Vaikut-

tamistyötä tehdään muun muassa 

tarjoamalla poliittisille päättäjille 

liiton kohderyhmiä koskevaa tie-

toa päätöksenteon tueksi, osallis-

tumalla valmistelutyöryhmien ja 

yhteistyöverkostojen työskentelyyn, 

antamalla lausuntoja ja muita kan-

nanottoja ja osallistumalla kuule-

mistilaisuuksiin sekä hyödyntämällä 

viestinnän eri keinoja ja kanavia.

Keväällä 2015 käytiin eduskunta-

vaalit, joiden yhteydessä liitto viesti 

puolueille kehitys- ja puhevammais-

ten ihmisten kannalta olennaisista 

tavoitteistaan. Maan uuden halli-

tuksen muodostamisen jälkeen tar-

vittiin nopeaa vaikuttamista muun 

muassa eläkkeensaajien asumistuen 

lakkauttamispyrkimysten, erityishuoltolakiin kaa-

vailtujen itsemääräämisoikeutta koskevien muu-

tosten sekä kehitysvammaisten asumisen ohjelman 

lakkauttamisaikeiden tiimoilta. Sote-uudistusta 

koskevan poliittisen prosessin monipolvisuus vai-

keutti liiton sote-uudistukseen liittyvien sanomien 

välittämistä poliittisille päättäjille.

Pitkäjänteisempää lainsäädäntövalmisteluun 

ja lainsäädännön toimeenpanoon vaikuttamista 

liitto teki muun muassa vammaislainsäädännön 

uudistuksen, kehitysvammaisten työllisyyskysy-

mysten, opetuksen sekä kommunikaation, vuo-

rovaikutuksen ja lääkinnällisen kuntoutuksen 

tiimoilta. Toimintavuoden aikana jatkettiin kehi-

tysvammaisten asumisen ohjelman Kehaksen 

toimeenpanon tukemista toteuttamalla Kehitys-

vammaisten Tukiliiton kanssa asumisohjelman 

alueellinen kierros sekä valmistelemalla asumi-

sen ohjelman seurantaraporttia. Kehitysvamma-

liitto osallistui valtakunnallisen kuntakyselyn ja 

alueiden avainhenkilöiden ryhmähaastattelujen 

toteuttamiseen sekä 25:n laitospurkua edistävän 

hyvän käytännön dokumentointiin. Ohjelman 

tavoitteet etenivät vuoden 2015 loppuun men-

nessä kohtuullisesti lukuun ottamatta vammaisten 

lasten oikeuksien varmistamista. Ajankohtaisim-

man saatavissa olevan tilaston mukaan kehitys-

vammalaitoksissa asui vuoden 2014 lopussa 1 120 

henkilöä, joista 114 oli alle 18-vuotiaita. 

Lisäksi osallistuimme Kehitysvamma-alan 

asumisen neuvottelukunnan (KVANK) hankinta-

lakivaikuttamiseen sekä osallisuutta 

ja työllistymistä edistävän toimin-

nan laatukriteerien valmisteluun.

Liitto oli edustettuna opetus- 

ja kulttuuriministeriön vaativan 

erityisen tuen työryhmässä. Työ-

ryhmä toteutti mm. valtakunnalli-

sen kyselyn vaativan erityisen tuen 

järjestämisestä kouluissa.

Lainsäädännön toimeenpanoon 

vaikutimme myös antamalla ohjausta 

ja neuvontaa erityisesti kehitys- ja 

puhevammaisten henkilöiden työlli-

syyteen, asumiseen, palvelusuunnit-

teluun, FASDiin, kommunikoinnin 

apuvälinepalveluihin sekä asiakkai-

den asemaan ja itsemääräämisoikeu-

teen liittyvissä kysymyksissä.

Toimintavuoden aikana liitto 

antoi noin 20 omaa lausuntoa sekä 

tuotti sisältöjä noin 20:een eri yhteistyöverkos-

toissa (esimerkiksi KVANK, Vammaisfoorumi, 

Vates-säätiö, Kuluttajaparlamentti) työstettyyn 

lausuntoon tai kannanottoon. Lisäksi liitolla oli 

edustaja Valas-lainvalmistelutyöryhmässä. 

Kokemusasiantuntijoiden mukanaoloa vai-

kuttamistyössä vahvistettiin. Loppuvuodesta 

perustettiin Tikoteekkiin puhevammaisista hen-

kilöistä ryhmä vaikuttamistyön tueksi. 

Liiton jäsenten, kumppaneiden ja luottamus-

henkilöiden osallisuutta liiton lausuntojen ja kan-

nanottojen työstämisessä vahvistettiin toteuttamalla 

verkkokyselyjä ja perustamalla pientyöryhmiä. Sisäi-

senä kehittämisenä toteutettiin liiton vaikuttamis-

toiminnan nykytilakartoitus, jonka esiin nostamiin 

kehittämistarpeisiin vastataan vuodesta 2016 alkaen.

Liiton kannanotot ja lausunnot liitteessä 7. ◆

20
oMAA 

LAUSUnToA

SiSÄLTÖJÄ

20
LAUSUnToon 

YHTEiSTYÖ-

VERKoSToiSSA
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Alan näkyvyyden 
supervuosi
2015 OLI KOKO KEHITYSVAMMAALAN NÄKYVYY

den kannalta supervuosi. Kehitysvamma-asia sai 

ennennäkemättömän paljon julkisuutta. Vuosi 

alkoi Ylen A2:n kehitysvammaisuus-teema-

illalla, minkä jälkeen Pertti Kurikan Nimipäivien 

(PKN) euroviisuehdokkuus todella räjäytti pan-

kin. Kehitysvammaisuus ja kehitysvammaisten 

ihmisten elämä kiinnostivat yhtäkkiä mediaa ja 

kansalaisia monista eri näkökulmista. 

Kehitysvammaliitolta kaivattiin erityisesti tut-

kimustietoa, perusfaktoja kehitysvammaisuudesta 

sekä asiantuntijanäkemyksiä ja kannanottoja. 

Kehitysvammaliiton asiantuntijat esiintyivät 

useita kertoja televisio-ohjelmissa ja suurim-

missa sanomalehdissä. Tutkijoilta kysyttiin pal-

jon taustatietoa. Kaikkiaan Kehitysvammaliiton 

mainitsevia mediaosumia kertyi vuoden aikana 

mediaseurannan mukaan 435 (256 v. 2014). Jut-

tuja, joissa puhuttiin kehitysvammaisuudesta 

ilman kytköstä Kehitysvammaliittoon, ei ole las-

kettu mukaan, ja niitä oli moninkertaisesti.

Suurin osa PKN:n innoittamista jutuista tar-

josi  t ietoa kehitysvammaisuudesta ja kehi-

tysvammaisten ihmisten elämästä, yleisestä 

asennoitumisesta kehitysvammaisia ihmisiä koh-

taan sekä heidän asemastaan Suomessa, mutta 

myös muualla maailmassa. Ennen kaikkea PKN 

toi kehitysvammaiset ihmiset näkyville. Kiinnos-

tus oli niin suurta, että vaikka se luonnollisesti 

laimeni vuoden loppua kohti, on syytä uskoa, 

että kokemus jätti pysyviä myönteisiä vaikutuk-

sia kansalaisten tietämykseen, asenteisiin ja kiin-

nostukseen kehitysvammaisia ihmisiä kohtaan. 

Samalla Kehitysvammaliitto sai näkyvyyttä ja 

myönteistä julkisuutta. Julkisuutta tuli muuten-

kin kuin median kautta. PKN esimerkiksi vieraili 

Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö Etyjissä, 

jossa järjestettyyn tilaisuuteen ulkoministeriö pyysi 

PERTTi KURiKAn niMiPÄiViEn KoTiinPALUUJUHLA EURoViiSUiSTA� KUVA: LiiSA HUiMA
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Kehitysvammaliitolta englanninkieli-

sen tietopaketin kehitysvammaisten 

ihmisten elämästä Suomessa. Materi-

aali jaettiin yli 150:lle Etyj-sihteeristön 

sekä Etyj-delegaatioiden edustajalle 

Euroopasta, Pohjois-Amerikasta, 

Keski-Aasiasta ja Kaukasukselta. 

Muista kuin PKN:ää sivuavista 

juttuaiheista mediaa kiinnosti-

vat eniten kestosuosikit selkokieli 

ja työl l istyminen.  Selkokeskus 

mainittiin sadassa jutussa.  Eni-

ten puhuttiin politiikan vaikeasta 

kielestä, virkakielen selkeyttämi-

sestä sekä loppuvuodesta maahan-

muuttajista ja selkokielen tarpeesta. 

Kehitysvammaisten ihmisten työl-

listymisestä julkaistiin hieman yli 60 juttua, 

muun muassa KIT-hankkeen tutkimustuloksista. 

FASD-aiheesta ilmestyi yli 30 juttua.

Lainsäädännön kehittäminen ja sitä koskevat 

kannanotot saivat myös vuoden aikana tavallista 

enemmän huomiota, osittain kehi-

tysvammabuumin johdosta, osittain 

oman aktiivisuutemme lisäännyttyä. 

Alkuvuodesta kiinnosti YK:n vam-

maissopimus – myöhemmin esi-

merkiksi eläkkeensaajien asumistuen 

leikkaamista vastustava järjestöjen 

kannanotto noteerattiin hyvin medi-

assa. Liiton kannanottoja lainsäädän-

nön ja palveluiden kehittämiseen 

käsiteltiin yli 20 jutussa.

Olimme mukana MTV:n Suomi-

Areena-tapahtumassa yhteistyössä 

Kettuki  ry:n kanssa teemanamme 

Väännetään rautalangasta – taide ja 

kulttuuri oppimisen väylänä. Tapah-

tumaamme osallistui kahdeksan 

poliitikkoa eri puolueista. He keskustelivat kehitys-

vammaisten ihmisten mahdollisuuksista opiskella 

ja tehdä taidetta työkseen sekä tekivät keskuste-

lun lomassa rautalankataidetta ja maalasivat taulua 

yhdessä kehitysvammaisten taiteilijoiden kanssa.

100
SELKoKiELEEn 

LiiTTYVÄÄ JUTTUA

435
JUTTUA 

ERi MEDioiSSA

60
JUTTUA 

TYÖLLiSTYMiSESTÄ

30
JUTTUA 

FASDiSTA

PoLiiTiKoT MAALASiVAT YHDESSÄ 

TAiDEKESKUS inTon TAiTEiLiJoiDEn TiinA 

ELinA nURMiSEn, PAULA VÄLiMÄEn JA MiiA 

RUoHoSEn KAnSSA SUoMiAREEnASSA� 

KUVA: AnnELi PUHAKKA
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Ketju-lehti levitti hyviä käytäntöjä ammatti-

laisille. Ketju-lehti ilmestyi kuusi kertaa painet-

tuna ja ensimmäistä vuotta myös verkkolehtenä 

(www�ketju-lehti�fi). Verkkolehteen poimittiin 

kustakin numerosta eniten aikaa kestävät jutut, 

joita on näin mahdollista lukea verkosta pitkien-

kin aikojen kuluttua. Lisäksi verkkolehdessä jul-

kaistiin juttuihin liittyviä videoita.

Ketjun teemoina olivat itsemäärääminen, lapset, 

asuminen, opiskelu ja oppiminen, kehitysvamma-

ala uravaihtoehtona sekä yksinäisyys.

Ketjun levikki vuoden päättyessä oli hieman 

vajaat 2 000 kappaletta, joista suurin osa on tilat-

tuja ja hieman yli 10 % jäsenetuna meneviä lehtiä. 

Verkkolehdellä oli lukijoita vain muutama sata.

Liiton nettisivujen (www�kehitysvammaliitto�fi) 

uudistaminen eteni, mutta valmistuminen siirtyi 

vuodelle 2016 odottamaan liiton visuaalisen ilmeen 

uudistusta, joka pantiin käyntiin vuoden lopulla. ◆

SUoMiAREEnASSA TEEMAnAMME oLi KULTTUURi oPPiMiSEn KAnAVAnA� KUVA: MARiKA AHLSTÉn

PoLiiTiKoT VÄÄnSiVÄT RAUTALAngASTA 

MiETELAUSEiTA SUoMiAREEnASSA� KUVA: AnnELi PUHAKKA

http://ketju-lehti.fi/
http://www.kehitysvammaliitto.fi/
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Ammattilaisille 
osaamista 
Verneristä
VERNERI.NET ON KEHITYSVAMMAALAN TIETO 

pankki, joka kokoaa alan tietoa yhteen paikkaan. 

Ensisijaisia käyttäjäryhmiä ovat kehitysvamma-

alan työntekijät, alan opiskelijat sekä kehitys-

vammaisten ihmisten omaiset ja läheiset.

Uusia sisältökokonaisuuksia:

 ◆ käyttäjälähtöinen asuntosuunnittelu

 ◆ valitse vammaistyö -kampanjan 

aineistot: työ kehitysvamma-alalla, 

kehitysvamma-alan opinnot

 ◆ sosiaalihuoltolain uudistus

 ◆ yhdenvertaisuuslaki

 ◆ itsemäärääminen ja sen tukeminen 

(kokonaisuus julkaistaan alkuvuodesta 2016)

 ◆ lukutuki

Lisäksi ajantasaistettiin jo olemassa olevia aineis-

toja (mm. alkoholi ja raskaus, FASD) sekä seu-

ratti in lainsäädäntöhankkeiden etenemistä. 

Toimintasuunnitelmasta poiketen asumisen 

hyvät käytännöt (KEHAS) siirrettiin toteutetta-

vaksi vuonna 2016. Aineistojen monimuotois-

taminen (videot, infografiikka jne.) ei edennyt 

resurssien riittämättömyyden vuoksi.

Palvelun suosituimpia sivuja olivat kehitysvam-

maisuutta käsittelevät sivut, neuvontapalsta, arki ja 

palvelut -kokonaisuus, ammattilaisille tarkoitettu 

sisältökokonaisuus, Elämänmausta tinkimättä -blogi 

sekä alkoholia ja raskautta käsittelevät aineistot.

Vuoden aikana suunniteltiin yleiskielisen 

sivuston etusivu-uudistus, jolla parannetaan 

sivuston käytettävyyttä mobiililaitteilla. 

VASTAA  
KÄYTTÄJIEN TARPEISIIN
Marras-joulukuussa toteutettuun kävijäkyselyyn 

saatiin 85 vastausta. Yli 60 % vastaajista oli kehitys-

vamma-alalla toimivia työntekijöitä. Muut vastaajat 

olivat omaisia ja läheisiä, vammaisalan opiskelijoita 

sekä palvelujen suunnittelijoita ja kehittäjiä.

Verneriä käytetään eniten seuraaviin tarkoituksiin:

 ◆ etsitään tietoa kehitysvammaisuudesta (46 %)

 ◆ etsitään materiaalia tueksi asioiden käsittelyyn 

kehitysvammaisten kanssa (44 %)

 ◆ etsitään tietoa palveluista ja tukitoimista (44 %)

 ◆ ollaan kiinnostuneita uusista 

työvälineistä ja -käytännöistä (42 %)

 ◆ etsitään tietoa alan ajankohtaisista 

asioista ja uutisista (41 %)

 ◆ etsitään tietoa lainsäädännöstä (33 %)

70 %:n mielestä Verneri vastaa heidän tarpeisiinsa 

joko erittäin tai melko hyvin. 77 % on saanut Ver-

neristä uutta tietoa. Palvelua kuvataan hyödyl-

liseksi, asiantuntevaksi, mielenkiintoiseksi ja 

ajankohtaiseksi. Kehitettävää on vielä ulkoasussa, 

selkeydessä ja helppokäyttöisyydessä. ◆

YLi

278 000
KÄYnTiÄ

YLi

193 000
KÄYTTÄJÄÄ

90
VASTAUSTA  

nEUVonTAAn TUL-

LEiSiin KYSYMYKSiin

LÄHES

600
UUTTA TYKKÄÄJÄÄ 

PALVELUn 

FACEBooK-SiVULLA

http://verneri.net/
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Valitse 
vammaistyö 
kampanja
VALITSE VAMMAISTYÖ KAMPANJAN TAVOITTEENA 

oli lisätä sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden 

kiinnostusta vammaistyöhön. Kampanjassa kerrot-

tiin kehitysvammaisten ihmisten ja alan ammat-

tilaisten yhteisiä tarinoita. Tarinat vastasivat 

sosiaalialan opiskelijoiden ennakkoluuloihin kehi-

tysvammaisuutta ja alan töitä kohtaan.

Tarinoita kerrottiin kolmen videospotin, artik-

kelien ja valokuvien avulla Verneri.netissä ja 

sosiaalisessa mediassa. Verneri.netissä kerrottiin 

myös kehitysvamma-alan ammateista ja opinnoista.

Runsaan palautteen ja Webropol-kyselyn 

perusteella kampanja antoi vammaistyöstä moni-

puolisen ja kiinnostavan kuvan. Videot vastaa-

vat hyvin opiskelijoiden ennakkoluuloihin ja ovat 

“raikkaita”, “innostavia” ja “motivoivia”.

Oppilaitokset ovat hyödyntäneet kampanjan 

aineistoja mm. opetuksessa, alan markkinoinnissa 

ja ammatinvalinnan ohjauksessa.

Kampanja sai paljon näkyvyyttä sosiaalisessa 

mediassa. Video Pertti Kurikan Nimipäivistä ja 

ohjaaja Kalle Pajamaasta katsottiin yli 10  000 

kertaa. Kaikkiaan videot keräsivät somessa lähes 

20 000 katsojaa. Instagramissa kampanja keräsi 

yli 300 seuraajaa. Kampanja oli hyvin esillä 

myös perinteisessä mediassa, mm. Huomenta 

Suomessa ja Ylen Aamu-tv:ssä. ◆

KAMPAnJA Toi

300
SEURAAJAA 

inSTAgRAMiin

SUoSiTUin SPoTTi 

KATSoTTiin YLi

10 000
KERTAA

ViDEoiLLA LÄHES

20 000
KATSELUKERTAA
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Jaoimme tietoa 
ja vaikutimme 
somessa
SOSIAALINEN MEDIA (SOME) LISÄSI EDELLEEN PAINO

arvoaan viestinnän kokonaisuudessa. Uutena kana-

vana avattiin Kehitysvammaliiton Instagram-tili, 

jotta tavoittaisimme entistä paremmin myös nuoria, 

joille suunnattiin Valitse vammaistyö -kampanja.

Valitse vammaistyö -kampanja oli vuoden 

suurin ponnistuksemme somessa. Sen lisäksi 

käytimme sosiaalista mediaa välittämään alan 

uutisia sekä tietoa Kehitysvammaliiton toimin-

nasta, kannanotoista, palveluista ja tuotteista. 

Kehitysvammaliitolla ja sen eri yksiköillä ja toi-

minnoilla oli useita sivuja Facebookissa, Twitte-

rissä, YouTubessa ja Instagramissa.

Sosiaalisessa mediassa onnistumista seurat-

tiin kanaviemme seuraajien määrän kehityksellä 

sekä yksittäisten viestien saavuttamalla yleisöllä. 

Esimerkiksi Kehitysvammaliiton Facebook-sivun 

menestyksekkäimpänä päivänä (10.9.) tavoi-

timme sen kautta 23  271 ihmistä. Kiinnostusta 

herätti tuolloin edellispäivänä julkaistu kansain-

välisen FASD-päivän materiaali. Muita Kehitys-

vammaliiton Facebook-sivulla suurta kiinnostusta 

herättäneitä aiheita olivat mm. Puhevammaisten 

viikko ja Helsingin Sanomien toukokuisen kehi-

tysvamma-aiheisen teemanumeron jutut, joissa 

haasteltiin liiton asiantuntijoita.

Twitterissä Kehitysvammaliitto-tililtä oli tehty 

vuoden loppuun mennessä 483 twiittiä. Liiton 

nimissä olevien eri kanavien lisäksi yksittäiset 

henkilöstön jäsenet, kuten toiminnanjohtaja ja 

useat asiantuntijat, olivat aktiivisia erityisesti Twit-

terissä, jota käytimme vaikuttajaviestintään. ◆

FACEBooK-SEURAAJiA

oPiKE

800
TiKoTEEKKi

1 124

VERnERi

1 200
PUHEVAMMAiSTEn 
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KEHiTYSVAMMALiiTTo
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KEHiTYSVAMMALiiTTo
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850inSTAgRAM-SEURAAJiA
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Koulutus edisti 
itsemääräämistä
KOULUTUSTEN TAVOITTEENA OLI LISÄTÄ TYÖNTEKI

jöiden valmiuksia edistää toimintakulttuurin muu-

tosta, joka tukee vammaisten ihmisten osallisuutta, 

itsemääräämisoikeutta ja vaikutusmahdollisuuksia. 

Vuoden 2015 pääteemaksi nousi itsemääräämi-

sen tukeminen arkityössä. Vaikka lakia aiheesta ei 

saatu, osallistuivat työntekijät runsaasti koulutuk-

siimme eri puolilla Suomea. Kaiken kaikkiaan osal-

listujia oli vuoden aikana noin yhdeksänsataa. 

Yksilökeskeistä elämänsuunnittelua (YKS) kou-

lutettiin kahdeksassa eri organisaatiossa; yksi 

näistä oli vanhushuollon toimipaikka. Kehitys-

vammaisia ihmisiä koulutuksiin osallistui 86. 

Yhdessä organisaatiossa koulutettiin sisäisiä val-

mentajia tukemaan YKS-työtä. 

Valtakunnallisia koulutuksia järjestettiin Hel-

singissä, Turussa, Lahdessa, Oulussa, Kuopiossa ja 

Jyväskylässä. Koulutuspäiviä oli yhteensä 24 ja niistä 

kaksipäiväisiä seitsemän. Neuvottelupäiviä järjestet-

tiin työhönvalmentajille, esimiehille ja opettajille. 

Opintopäivät herätettiin henkiin. Päivillä oli noin 

kaksisataa henkilöä pohtimassa itsemääräämistä. 

Uutena kehittämis- ja koulutushankkeena 

alkoi Kehitysvammaisen hyvä kuolema -saatto-

hoitohanke.  S i inä Kehitysvammali i t to  on 

mukana yhtenä toimijana. 

Koulupolulta urapolulle -täydennyskoulutus 

ammatillisen koulutuksen henkilökunnalle alkoi 

vuoden 2015 lopulla. Ensimmäisessä koulutuk-

sessa käsiteltiin kehitysvammaisen nuoren kan-

salaistaitoja. Täydennyskoulutuksen rahoittaa 

Opetushallitus ja se jatkuu vuonna 2016.

Tikoteekin kommunikointimateriaaleista 

ja sovellusten käytöstä, viittomista kommuni-

koinnissa, TM-keskustelumaton käyttämisestä, 

voimauttavasta vuorovaikutuksesta ja HYP-toi-

mintamallista toteutettiin yhteensä 32 koulutusta 

300 työntekijälle. Lisäksi pidettiin Pietarissa kou-

lutus voimauttavasta vuorovaikutuksesta. 

Tikoteekin OIVA-verkostoon liittyi kaksi uutta 

organisaatiota. Vuoden lopussa jäseniä oli 19. 

OIVA-ohjaajia valmistui viisi. Kaikkiaan valmis-

tuneita ohjaajia on 40. 

Keväällä 2015 järjestettiin kolme Kehitysvam-

maliiton tutkimusseminaaria. 

TYYTYVÄISIÄ ASIAKKAITA
Kansalaisuusyksikön tekemien asiakastyytyväi-

syyskyselyjen mukaan Kehitysvammaliiton kou-

lutuksista heijastui kouluttajien monipuolinen 

asiantuntijuus. Keskeisiä kiitoksen aiheita oli-

vat kehitysvamma-alan monipuolinen tuntemus, 

innostuneisuus, selkeys sekä hyvät alustukset. Kou-

lutuksen sisällöt ja toteutus saivat yleisarvosanaksi 

4,4 (asteikolla 1 heikko–5 erinomainen). ◆
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Liiton 
FASDtoiminta 
käynnistyi
ENSIMMÄINEN VIIDESTÄ FASDNUORESTA KOOS

tuva vertaisryhmä aloitti toimintansa syksyllä. 

Ryhmäläisille ja tarvittaessa heidän lähiomaisil-

leen toteutettiin ennakkohaastattelut, ja ryhmä 

kokoontui neljä kertaa. Ryhmä lisäsi nuorten ver-

taiskontakteja ja uusia ystävyyssuhteita sekä nuor-

ten oireyhtymätietoisuutta ja -ymmärrystä. 

1.–9.9. toteutettiin some-kampanja, joka hui-

pentui kansainväliseen FASD-päivään. Kampan-

jassa tehtiin yhteistyötä Alkon kanssa, joka omassa 

kampanjoinnissaan ohjasi lukemaan lisää tietoa 

FASDista Kehitysvammaliiton sivuilta. Syksyllä 

käynnistettiin myös neuvontapuhelimen toiminta. 

FA S D - o s a a m i s ve r ko s t o n  t o i m i n t a m a l -

l in kehit täminen ja jäsenten kokoaminen 

aloitettiin. Verkostoyhteistyö käynnistyi FASD-

neuvottelukunnan perustamisella .  Neuvon-

tapuhelin yhdessä tietopankin päivittämisen 

kanssa mahdollisti FASD-nuorten, ammattilais-

ten, perhehoitajien ja sijaisvanhempien tiedon 

lisääntymisen oireyhtymästä ja siihen liittyvistä 

soveltuvista tukimuodoista ja palveluista. 

Liitto teki aloitteen päästä mukaan hallituk-

sen lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjel-

maan erityisesti FASD-osaamista kehittämään. 

Lisäksi kaksi DIAKin sosionomiopiskelijaa alkoi 

tehdä päättötyötä FASD-sijaisvanhempien saa-

man tuen riittävyydestä. ◆

”EnSiMMÄiSEn KERRAn 20 VUo-

TEEn JoKU YMMÄRTÄÄ MinUA�” 

(FASD-HENKILÖN ADOPTIOÄIDIN KOMMENTTI 
PUHELINNEUVONNAN JÄLKEEN)
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Kehitysvammaiset 
ihmiset töihin
KEHITYSVAMMAISET IHMISET TÖIHIN – SYRJÄYTYMI

sestä osallisuuteen (2013–2016) -projektissa luodaan 

kehitysvammaisille henkilöille paremmat mah-

dollisuudet työllistyä työsuhteiseen palkkatyöhön. 

Tavoitteena on ottaa käyttöön ja soveltaa näyttöön 

perustuvan tuetun työhönvalmennuksen toiminta-

malli kehitysvammaisille henkilöille. Projektin toi-

mintoja pilotoidaan Kymenlaakson alueella.

Projektin työhönvalmentajien tapaamisissa käsi-

teltiin mm. työnantajayhteistyötä ja arvioitiin oman 

organisaation työhönvalmennuksen nykytilaa. Pro-

jekti järjesti työllistymisaiheisen vertaisryhmän 

ohjaajakoulutusta. Kehitysvammaisille henkilöille 

toteutettiin vertaisryhmiä, joihin osallistui yhteensä 

30 henkilöä. Paikallisten esimiesten ja johtavien 

viranhaltijoiden kanssa pohdittiin toimintatapoja 

tuetun työllistymisen edistämiseksi yhteistyöalueella. 

AJATTELU JA TOIMINTATAVAT 
MUUTTUIVAT
Työhönvalmentajarenkaan osallistujien ajattelu- ja 

toimintatavat muuttuivat siten, että tavoitteena on 

avotyötoiminnan sijaan työsuhteisten palkkatyö-

paikkojen löytäminen kehitysvammaisille henki-

löille. Vertaisryhmän osallistujat saivat uutta tietoa 

työllistymisestä sekä tukea omien vahvuuksiensa 

tunnistamiseen. Myös toiveikkuus ja rohkaistumi-

nen työllistymiseen lisääntyivät. 

Vuoden 2015 aikana Kymenlaaksossa muodos-

tui kaksi uutta työsuhteista palkkatyösuhdetta kehi-

tysvammaisille henkilöille. Kymenlaakson alueen 

Kehas-suunnitelmaan kirjattiin tavoite tuetun työl-

listymisen alueellisesta kehittämisestä. 

TUTKIMUS TOI TIETOA 
TYÖLLISYYSTILANTEESTA
KIT-hankkeen tutkimuksen päätavoitteina on tuot-

taa ajantasaista tietoa kehitysvammaisten ihmisten 

työllisyystilanteesta ja nostaa esiin kehitysvam-

maisten ihmisten työllistymistä edistäviä ja mah-

dollistavia tekijöitä sekä työllistymisen esteitä. 

Raportti kehitysvammaisten ihmisten työl-

lisyystilanteesta 2013–2014 valmistui touko-

kuussa. Tutkimuksen tuloksia esiteltiin useilla 

foorumeilla, esim. NNDR-konferenssissa Berge-

nissä, Vammaistutkimuksen päivillä Helsingissä, 

Sosiaalipolitiikan päivillä Helsingin yliopis-

tossa, Vampo-seminaarissa eduskuntatalolla sekä 

ohjausryhmälle ,  yhteistyökumppaneil le  ja 

KVANKin työllisyysryhmälle. Median kiinnostus 

KUVA: KATJA MARiA nYMAn
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aiheeseen oli suuri, haastattelu- ja tietopyyntöjä 

tuli runsaasti.

 

 ◆ Vesala Hannu T., Klem Simo & Ahlstén 

Marika. 2015. Kehitysvammaisten 

ihmisten työllisyystilanne 2013–2014. 

Kehitysvammaliiton selvityksiä 9. 

Kuntoutussäätiö toteutti Kymenlaaksossa toimin-

taympäristön kartoituksen. Selvitykseen haastatel-

tiin pääasiassa kuntien sosiaalitoimen työntekijöitä 

sekä kehitysvammaisten ihmisten työllistymistä 

tukevien yksiköiden esimiehiä ja henkilökuntaa 

Kymenlaakson alueella. 

 ◆ Harkko Jaakko: ”ETTÄ NÄMÄ IHMISET 

JOILLA TYÖPANOS ANNETTAVANA, 

SAIS SITÄ ANTAA. ETTÄ EIVÄT OLISI 

PALVELUIDEN KOHDE”  

– KIT-projekti, toimintaympäristö-

kartoituksen tulokset. Kuntoutussäätiö.

Työnantajille tehtävän kyselyn aineisto kerättiin ja 

aineistosta tehtiin alustavat analyysit sekä valmistettiin 

alustava raportin käsikirjoitus. Hankkeen laadullisen 

tutkimuksen suunnitelma valmistui otsikolla Työllisty-

mistarinoita. Tarinat kirjoitetaan vuoden 2016 aikana. 

Lisäksi hankkeessa ohjattiin neljää opinnäytetyötä. ◆

“PRoJEKTi MUUTTi AJATTELUAni KEHiTYSVAM-

MAiSTEn TYÖLLiSTYMiSESTÄ JA TYÖoTTEEni on 

MUUTTUnUT SEn MUKAiSESTi� TYÖLLiSTYMi-

nEn on ToiMinTAA oHJAAVAnA AJATUKSEnA 

ToiMiPiSTEESSÄMME JA PRoJEKTin MYÖTÄ 

ASiASSA oLLAAn oLTU HoRJUMATToMiA�”

”PRoJEKTi Toi UUDEn  

SUUnnAn TYÖToiMinTAAn�” 

”MinÄKin Voin TYÖLLiSTYÄ  

JoHonKin JA MinUSTA on JoHonKin�” 

”RYHMÄ KAnnUSTi TYÖnHAKUUn RoHKEASTi�” 
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Uudenlaista 
asumista
ARJEN KESKIÖSSÄ HANKKEESSA ETSITTIIN UUDENLAI

sia tapoja järjestää erityistä tukea tarvitsevien henki-

löiden asumista ja elämää lähiyhteisöissä. Hankkeen 

tavoitteena oli luoda vaihtoehtoja 15-paikkaisten 

asumisyksiköiden rakentamiselle. Vuosina 2012–

2015 toteutetussa hankkeessa oli mukana neljä kau-

punkia: Seinäjoki, Kotka, Lahti ja Turku sekä kolme 

kuntayhtymää: Carea kuntayhtymä Kymenlaaksosta, 

Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Pohjan-

maalta ja Varsinais-Suomen erityishuoltopiiri. Kehi-

tysvammaliitto toteutti hanketta ARA:n kanssa.

Hankkeessa kehitettiin uudenlainen asunto-

suunnittelun malli, jossa kunnan eri hallintokunnat 

yhdessä tulevien asukkaiden ja heidän verkosto-

jensa kanssa kehittävät asuinympäristöjä ja asumi-

sen ratkaisuja. Kehitettyjen uusien asuntomallien 

levittämiseksi ympäristöministeriö tuotti oppaan 

sekä suomeksi että ruotsiksi. Hankkeen tulokset 

herättivät runsaasti kiinnostusta kuntakentässä ja 

Kehitysvammaliitto esitteli niitä mm. valtiovarain-

ministeriön kuntakokeilun tilaisuudessa. 

Pilottikuntien ja -kuntayhtymien edustajat arvi-

oivat viimeisten konsultaatioiden yhteydessä tulok-

siaan. Toimijat nostivat esiin erityisesti monialaisen, 

eri hallintokuntien välisen yhteistyön asumisen ja 

asuntojen suunnittelussa. Teknisen puolen edusta-

jat kertoivat tulevien asukkaiden tarpeita koskevan 

ymmärryksensä lisääntyneen.

Kokemusasiantuntijoiden eli potentiaalis-

ten asukkaiden osallistuminen asuntoverkostojen 

suunnitteluun nähtiin tärkeänä elementtinä kaik-

kien hallintokuntien edustajien parissa. Sosiaali-

toimen edustajat kertoivat myös saaneensa uusia 

näkökulmia asiakastyöhön seuratessaan asunto- 

ja kaavoitustoimen edustajien työskentelyä koke-

musasiantuntijoiden kanssa. Usko siihen, että on 

turha suunnitella mitään ilman asiakkaiden osal-

listumista, on hankkeen myötä vahvistunut entises-

tään. Asiakkaiden osallistuminen itseään koskevaan 

suunnitteluun on konkretisoitunut, ja hankkeessa 

lanseerattua työpajamallia onkin joissakin kunnissa 

jo hyödynnetty myös muiden palvelujen, kuten 

päiväaikaisen toiminnan, kehittämisessä. 

Hankkeen luoma mallinnos asuntoverkostojen 

suunnittelusta eri hallinnonalojen välisenä, koke-

musasiantuntijoiden panosta hyödyntävänä yhteis-

työnä nähdään kunnissa rakenteena, jota voidaan 

hyödyntää vastaisuudessakin sekä uusien asunto-

verkostojen suunnittelussa että eri kohderyhmien 

asumista suunniteltaessa. ◆

“on TURHA SUUnniTELLA MiTÄÄn iLMAn 

ASiAKKAiDEn oSALLiSTUMiSTA�”
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Kehittämistyötä 
yhdessä 
jäsenistön kanssa
KEHITYSVAMMALIITON VUODEN KÄRKITEEMANA 

oli vammaisten henkilöiden itsemääräämisen 

tukeminen. Tätä tavoitetta edistettiin yhdessä 

liiton jäsenistön kanssa käynnistämällä IMO-

hanke. Hanke kokosi yhteen 17 jäsenorgani-

saatiota kehittämään yhdessä itsemääräämistä 

tukevia työkäytäntöjä. Hankkeen tavoitteena oli 

ennakoida tulevan itsemääräämisoikeuslain voi-

maantuloa ja tuottaa IMO-käsikirja.

Työpajoja järjestettiin seitsemän. Niissä käsi-

teltiin mm. itsemääräämisoikeuden määrittelyä, 

itsemääräämiskyvyn arviointia,  itsemäärää-

misen tukemisen käytäntöjä ja työvälineitä 

sekä rajoitetoimenpiteiden käyttöä ja niiden 

perusteita. Hankkeen lopputuotoksena syntyy 

itsemääräämisen tukemista käsittelevä aineisto-

kokonaisuus, joka julkaistaan kehitysvamma-

alan verkkopalvelu Verneri.netissä. 

Tuloksia: 

 ◆ Yhteinen ymmärrys itsemääräämisen 

monista ulottuvuuksista lisääntyi.

 ◆ Ymmärrys itsemääräämistä tukevan 

ja sitä rajoittavan lainsäädännön 

soveltamiseksi lisääntyi.

 ◆ Vertaisoppiminen tuotti konkreettisia 

uusia ideoita organisaatioiden 

toiminnan kehittämiseen.

KEHITIMME JÄSENVIESTINTÄÄ
Jäsenille suunnatun viestinnän kehittäminen on 

yksi tärkeimmistä viestinnän kehittämiskoh-

teista, ja siinä päästiin vasta alkuun vuoden 2015 

aikana. Uutiskirjeitä kehitettiin visuaalisemmiksi 

ja houkuttelevammiksi, samoin koulutusten vies-

tintään etsittiin uutta, vetävämpää tyyliä. ◆

17
JÄSEnoRgAniSAA-

TioTA MUKAnA 

iMo-HAnKKEESSA
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Parempaa 
palvelu ohjausta 
ja sosiaalityötä
ONNISTUNEITA VALINTOJA HANKKEESSA KEHITET

tiin 2011–2014 vammaissosiaalityön ja palve-

luohjauksen asiakaslähtöisyyttä ja vammaisten 

ihmisten osallistumis- ja vaikuttamismahdolli-

suuksia sekä kokemusasiantuntijuutta ja sosiaalista 

liittymistä tukevia käytäntöjä. Kehittämiskumppa-

neina toimivat kehitysvammaiset ihmiset, heidän 

läheisensä, sosiaalityöntekijät ja palveluohjaajat 

sekä kehitysvammapalvelujen työntekijät. Hank-

keen pilottikunnat olivat Lahti ja Turku. 

Vuonna 2015 viimeisteltiin hankkeen loppu-

raportti artikkelikokoelmana sekä levitettiin tie-

toa hankkeen tuloksista.

Kansalaiskokemuksia-tutkimus julkaistiin osana 

hankkeen raporttia. Tutkimuksessa kehiteltiin 

yhdessä tutkimisen metodologia tutkimusryhmässä, 

jossa palvelujen käyttäjät toteuttivat neljä tutkimus-

tehtävää omissa lähiyhteisöissään.

 ◆ Harjajärvi Minna (toim.), Burakoff 

Katja, Hakala Katariina & Somer Sari. 

2015. Onnistuneita valintoja yhdessä 

kokemusasiantuntijoiden kanssa. Onnistuneita 

valintoja -hankkeen loppuraportti. 

Kehitysvammaliiton selvityksiä 10.

Hankkeen lopputuotoksena syntyi:

 ◆ Hyvän elämän palapeli perheiden 

palvelusuunnittelun tueksi, 

yhteistyössä Jaatinen ry:n kanssa

 ◆ Unelmia-DVD-elokuva kehitysvammaisten 

ja vammattomien nuorten 

toiveista, haaveista ja peloista

 ◆ Kokemuksia tuetun päätöksenteon kokeilusta 

vaikeasti puhevammaisen henkilön kanssa

 ◆ Mikä on palvelusuunnitelma -selkoanimaatio, 

yhteistyössä Selkokeskuksen kanssa

 ◆ Onnistuneita valintoja yhdessä 

kokemusasiantuntijoiden kanssa -loppuraportti

 ◆ Käsikirjoitus Kansalaiskokemuksia-

tutkimuksen multimediaraportista

KUVA: TiMo PYLVÄnÄinEn / EXCELLA PHoTo
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Tutkimuksesta 
selkänojaa liiton 
toiminnalle
TUTKIMUSTOIMINTA PERUSTUI MONITIETEISELLE 

analyysille yhteiskunnallisten vaikutusmekanis-

mien merkityksestä vammaisille ihmisille ja vam-

maispolitiikalle. Systemaattinen tutkimustoiminta 

antaa selkänojan liiton toiminnalle. Tutkimus-

hankkeet jäsentävät kehitys- ja puhevammaisten 

ihmisten asemaa tämän päivän yhteiskunnassa ja 

nostavat esille keskeisiä aiheita kehittämistyöhön 

erityisesti kokija- ja käyttäjänäkökulmista. 

Verkostoituminen ja tutkimusyhteistyö kotimais-

ten ja kansainvälisten tutkijoiden ja tutkijayhteisöjen 

kanssa tukee vammaispoliittisten kehityssuuntien 

seurantaa ja kriittistä arviointia selkeyttäen järjestön 

kehittämistyössä tehtäviä valintoja.

KEHITYSVAMMAISET 
IHMISET YHTEISÖSSÄ
Artikkeli ”Vammaispalveluja tarvinneiden talou-

dellinen tilanne ja osallistuminen – ATH-tutki-

muksen tuloksia” julkaistiin THL:n raportissa. 

Tuloksia esiteltiin THL:n ja RAY:n seminaarissa ja 

se sai julkisuutta mediassa. 

Tutkimuksen mukaan vammaispalveluja tar-

vinneiden yhteisöllinen ja yhteiskunnallinen osal-

listuminen on huomattavasti vähäisempää kuin 

muilla, lukuun ottamatta järjestötoimintaan osal-

listumista. Osallistumismahdollisuuksia heikentää 

erityisesti huono taloudellinen tilanne.

 ◆ Teittinen Antti & Vesala Hannu T. 2015. 

Vammaispalveluja tarvinneiden taloudellinen 

tilanne ja osallistuminen – ATH-tutkimuksen 

tuloksia. Terveyden ja hyvinvoinnin 

laitoksen työpapereita 25/2015, s. 25–31.

LAITOKSESTA YHTEISKUNTAAN
Laitoksesta yhteiskuntaan -hanke aloitettiin RAY:n 

määräaikaisella tutkimusavustuksella. Hanke 

on kehitysvammapalveluiden rakennemuutok-

sen keskiössä. Hanketta toteutettiin yhteistyössä 

ETEVAssa ja Helsingin kaupungissa. Vuoden 2015 

aikana toteutettiin Helsingissä seurantakyselyn 

tiedonkeruu. Aineisto analysoitiin ja loppurapor-

tista valmistui alustava käsikirjoitus.

PUHEVAMMAISTEN 
TULKKAUSPALVELUJEN KÄYTTÖ
Kelan tilaama ja rahoittama selvitys puhevam-

maisten tulkkauspalvelun käyttämättömyyden 

syistä siirtyi syksyyn Kelan tilastoaineistojen vii-

västymisen seurauksena. Vuoden lopussa lähe-

tettiin selkokielinen kysely 750 puhevammaiselle 

henkilölle tulkkauspalvelujen käytöstä. Kyselyyn 

vastasi yli 330 henkilöä joulukuun loppuun men-

nessä. Selvitys jatkuu vuoden 2016 puolella.

OHJAAVA TYÖHÖNVALMENNUS 
OPPIMISVAIKEUKSIA 
OMAAVILLE NUORILLE
Kehitysvammaliitto tekee ulkoisen arvioinnin 

Rinne koti-Säätiön kehittämishankkeeseen ”Ohjaava 

työhönvalmennus oppimisvaikeuksia omaaville 

nuorille”. Hanke sai Kelalta luvan aloittaa ja sopi-

mukset tehtiin. Syksyllä kehittämishanke käynnistyi 

ja samalla aloitettiin myös arvioinnin tiedonkeruu.

KUNTOUTUKSEN 
TYÖELÄMÄVAIKUTUKSET
Saimme rahoituksen ja käynnistimme lokakuun 

alussa hankkeen, jossa tehdään kirjallisuuskat-

saus kehitysvammaisten henkilöiden kuntoutuk-

sen työelämävaikutuksista (TTL ja THL). 

SENEL
SENEL-projektin (SEN Employment l inks: 

Working with Employers and Trainers to support 

Young People with Special Educational Needs/

Disability into Employment) toteutusta suunni-

teltiin yhdessä Jyväskylän ammattikorkeakoulun 

ja muiden projektikumppanien kanssa. Hanke 

käynnistyi syyskuun alussa.

JUSTED
Kansalaiskokemuksia-tutkimus sai pohjoismaisen 

huippututkimusyksikön tutkijayhteisöltä palautetta 

JUSTED-verkoston ( Justice Through Education in 

Nordic Countries) puitteissa. Liiton tutkijat nostivat 

verkostossa esiin yhteiskuntatieteellisen vammais-

tutkimuksen näkökulmia sekä tutkimuskump-

panuuden tutkimusmenetelmällisiä kysymyksiä 

kasvatuksen ja koulutuksen tutkimuksen kentässä. ◆
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Kirjasto ja 
tietopalvelu
KIRJASTO PALVELI ASIAKKAITA LAINAAMALLA TEOK

sia omissa kirjastotiloissa ja kaukopalveluna. 

Lisäksi tarjottiin neuvontaa ja tietopalvelua. Kirjas-

ton kokoelmaan, Kevaliin, lisättiin 167 nimekettä 

ja kokoelmasta poistettiin 57 nidettä. Kevali-koko-

elmassa oli vuoden päättyessä 12 925 nimekettä. 

Siitä tehtiin yhteensä 2 242 lainausta.

Ulkomaisten tieteellisten lehtien sähköisistä 

artikkeleista tehtiin yhteensä 1 474 hakua Academic 

Search Premier (ASP) -tietokannan kautta. Koko-

tekstiartikkeleita lähetettiin sähköpostitse yhteensä 

147 kappaletta ja tiivistelmiä 227. Hakuja voitiin 

kohdistaa yhdessä ASP-hakujen kanssa myös Eric- 

ja Medline-tietokantoihin. Lisäksi kirjastossa oli 

suoraan kustantajilta tilattuina ulkomaisia vam-

maisalan lehtiä, yhteensä yhdeksän lehteä, joista 

useimmat sähköisinä versioina.

Kotimaisten lehtien artikkelitietokantoja voi-

tiin hakea Aleksi-tietokannasta. Kirjastossa oli 

luettavana runsaasti painettuja kotimaisia sosiaali-

alan lehtiä, erityisesti järjestölehtiä. ◆



KUVA: SEBASTiAn DAnnBERg
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Materiaaleja 
erityisiin tarpeisiin
ELINIKÄISEN OPPIMISEN YKSIKÖN ENSIMMÄINEN 

toimintavuosi sujui vauhdikkaasti sekä talon 

sisäisten prosessien kehittämisen että tuotannon 

ja markkinoinnin parissa. Vuoden aikana tuotet-

tiin seitsemän uutta tuotetta.

 ◆ Kaikkonen & Uusitalo: Kuvionuotit 4

 ◆ Frilund & Kilkki: Päivänselvää – Historia

 ◆ Rajala: Maailman uskonnot

 ◆ Hotakainen: Avaruus – tähtitaivaan 

ihmeitä selkokielellä

 ◆ M. Mäki: Presidentin painajainen

 ◆ R. Mäki: Pimeyden tango

 ◆ Moraine: Tarkkaavaisuus haltuun – 

Toiminnanohjaustaitojen vahvistaminen

Toimintavuonna käynnistimme lisäksi monia uusia 

materiaalihankkeita. Painotuotteiden lisäksi kehi-

timme sähköisiä materiaaleja. Laadimme viisivuo-

tissuunnitelman sähköiseen materiaali tuotantoon 

ja selvitimme eri jakelukanavia. Tuotannossa oli 

mm. Turvallisesti internetissä -e-kirja, selkokieli-

nen kirja iPadin käytöstä sekä pdf-kirja Suomen 

eläimistä. Saavutettavuusyksikön kanssa suunni-

teltiin materiaalien julkaisualustaa. 

Tieto- ja viestintätekniikkatiimi järjesti Tikas-

päivitys-tilaisuuksia eri puolilla Suomea. Niiden 

teemana oli lisätty todellisuus ja iPadin hyöty-

käyttö. Toimintavuonna nousi esiin myös tarve 

teknisen osaamisen kasvattamiseen asumisyksi-

köissä ja työkeskuksissa. Tämän koulutusyhteis-

työn suunnittelu aloitettiin. Tikas-koulutuksia 

järjestettiin viidellä paikkakunnalla. Koulutukset 

tavoittivat lähes sata osallistujaa. 

Pe r i n t e i n e n  O p i ke p ä i v ä  j ä r j e s t e t t i i n 

i lmiö pohjaisesta oppimisesta opetuksessa . 

Tilaisuuteen osallistui 38 opetuksen ja varhais-

kasvatuksen ammattilaista. 

MYYnTi

250 000
EURoA, KASVUA 

EDELLiSVUoSiSTA

100
UUTTA 

TiKAS-KoULUTETTUA

120
KoULUTUS-

oRgAniSAATioTA 

TiKAS-VERKoSToSSA

7
UUTTA TUoTETTA

SELKoKESKUKSEn KEHiTTÄMiSPÄÄLLiKKÖ LEEALAURA LESKELÄ HAASTATTELi KiRJAiLiJA REiJo MÄKEÄ 

JA SELKoMUKAUTTAJA ARi SAinioTA HELSingin KiRJAMESSUiLLA� KUVA: KAiSA KAATRA
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Aktiivista kansainvälistä toimintaa jatkettiin EU-

hankkeissa UDLnet (ks. s. 42), Erasmus+ Mobility 

Trainings ja Erasmus+ Partnership Inclusive Edu-

cation with Tablets. Hankkeessa keskitytään erityi-

sesti tablettilaitteiden hyödyntämiseen opetuksessa 

sekä luodaan Euroopan laajuinen verkkoympäristö.

Yksikkö esitteli tuotteitaan ja toimintaansa 

yhteensä 21 messu- ja näyttelytapahtumassa tavaten 

kuntapäättäjiä, varhaiskasvatuksen, perusopetuksen 

ja ammatillisen opetuksen henkilöstöä, terapeutteja, 

asumisyksiköiden työntekijöitä, kouluttajia, järjes-

töjen edustajia, tvt-toimijoita ja selkokieliosaajia. 

Malmin myyntinäyttelyssä vieraili 17 ryhmää, 

yhteensä 235 henkilöä. Kehitysvammaliiton tuote-

luetteloa jaettiin 13 000 kappaletta ja Opike-uuti-

set ilmestyi kaksi kertaa. Opikkeen verkkosivujen 

ja kaupan vierailumäärä vuonna 2015 oli noin 

59 000. Yksittäisiä kävijöitä oli 35 554. Verkkokau-

pan kautta tuli 47 % kokonaismyynnistä.

Toiminnan vaikuttavuudesta kertoo asiakaskun-

nan kasvaminen ja hyvä myynti. Asiakkaat kokevat 

Opikkeen luotettavaksi ja asiantuntevaksi. ◆
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Saavutettavaa 
tietoa ja toiminta
ympäristöjä
PAPUNET EDISTÄÄ PUHEVAMMAISTEN SEKÄ MUIDEN 

oppimisessa, ymmärtämisessä ja kommunikoinnissa 

tukea tarvitsevien ihmisten osallisuutta yhteiskun-

nassa. Se ylläpitää Papunet-verkkopalvelua ja Kaveri-

piiri-yhteisöpalvelua sekä pyrkii vaikuttamaan siihen, 

että etenkin julkisten palvelujen tuottajat tarjoavat 

asiakkailleen helppokäyttöisiä verkkopalveluja.

Vuonna 2015

 ◆ Papunet-sivustolla vierailtiin 1,83 miljoonaa 

kertaa, 6 % enemmän kuin edellisvuonna

 ◆ kuvatyökalun ja kuvapankin 

kävijämäärä kasvoi noin 25 %

 ◆ avattiin uudistuneet Tietoa-sivut, jotka 

sisältävät noin 160 sivua tietoa mm. 

puhevammaisuudesta, kommunikoinnista 

ja apuvälineistä jota havainnollistettiin 

videoin, esimerkein ja käyttäjäkokemuksin

 ◆ julkaistiin kolme uutta ja uusittiin 15 

vanhaa peliä ja tarinaa, mm. Sanaristikko, 

Palapeli ja Minun haaveeni -työkalu

 ◆ julkaistiin 31 blogikirjoitusta ja 51 alan uutista

 ◆ päivitettiin saavutettavuus- ja kuvasivujen 

vinkit-sivujen tekninen alusta

 ◆ lisättiin kuvapankkiin 470 uutta kuvaa

 ◆ julkaistiin teemasivu kommunikointikansioista

”HEi! ToDELLA iSoT KiiToKSET TÄSTÄ KUVA-

SAnASToSTA MAAHAnMUUTTAJALAPSiLLE! 

AiVAn UPEAA JÄLKEÄ JA TULEE ToDELLA TAR-

PEESEEn� JATKon KAnnALTA MYÖS MAHTA-

VAA, ETTÄ KUVASAnASToSTA Voi ToDELLA 

KÄTEVÄSTi TEHDÄ oMAn VERSion TEiDÄn 

KUVATYÖKALULLAnnE� T� S2-oPETTAJA”

Alkuvuodesta 2015 avattiin uusi Papuri-niminen 

työkalu, jolla kuka tahansa voi tuottaa selkeitä ja 

helppokäyttöisiä verkkokirjoja. Työkalun käyttä-

jäksi rekisteröityi yli 1 600 käyttäjää, ja sillä teh-

tyjä kirjoja luettiin yli 26  000 kertaa. Saadun 

palautteen perusteella työkalu koetaan hyödylli-

seksi ja helppokäyttöiseksi. 

Vuoden aikana kehitettiin myös symboliku-

vin tuettu versio Selkosanomat-verkkolehdestä 

(www�selkosanomat�fi). Lehden verkkosivuilla 

julkaistaan vuoden 2016 maaliskuusta lähtien 

artikkeleita, joissa tekstisisältö on muokattu vielä 

selkokielistä uutistekstiä selkeämmäksi ja keskei-

set asiasanat on kuvitettu kuvasymbolein. 

OSALLISTUMIS
MAHDOLLISUUDET KAIKILLE
Jatkoimme tiivistä yhteistyötä ammattikorkeakou-

lujen, yliopistojen ja ministeriöiden kanssa tie-

toyhteiskunnan saavutettavuuden edistämiseksi. 

Papunet oli asiantuntijajäsenenä liikenne- ja vies-

tintäministeriön esteettömän viestinnän työryh-

mässä ja osallistui liikenne- ja viestintäministeriön 

koordinoimaan saavutettavan yhteiskunnan indi-

kaattoreiden selvitystyöryhmään. Papunet jatkoi 

myös Design for All -verkoston aktiivisena jäsenenä.

PAPUnETin KUVATAiDEKiLPAiLUn SAToA� AnniKA nYgÅRD: KEiLAiLU-KEiLARATA

http://selkosanomat.fi/
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Vuoden aikana myös Papunetin tuottamat 

verkkosivustojen kehittäjille ja arvioijille suunna-

tut selkokielisen verkkopalvelun kriteerit päivitet-

tiin, ja tulokset jaettiin Saavutettavuussivuilla.

PAPUNET
VERKKOPALVELUN 
SISÄLLÖN KEHITTÄMINEN

”ToSi HYVÄÄ PELi ToiMinTAA 

MUTTA oLiSin ToiVonUT JoTAin 

JoSSA oLiSi oLLUT JoTAin Hoi-

TAMiSTA� KUTEn ELÄiMiÄ!”

Papunetin sisältöä päivitetään jatkuvasti vastaa-

maan käyttäjien tarpeisiin entistä paremmin. 

Noin 2  000 verkkosivun tietomäärän, yli 200 

sovelluksen ja kymmenien tuhansien tiedosto-

jen ja ladattavien dokumenttien ylläpito uusien 

kehityshankkeiden ohella on haastavaa. Tämän 

helpottamiseksi Papunetin olennaisimmille sisäl-

tösivustoille tehtiin sisällöntuotannon strategiat.

Papunetin Tietoa-sivut uusittiin vuosien 2014 

ja 2015 aikana, ja ne käännettiin ruotsiksi ja jul-

kaistiin loppukesästä. Lisäksi kuvatyökalu (bild-

verktyg) ja kuvapankin yli 26 000 kuvaa ovat nyt 

käytettävissä myös ruotsinkielisinä. 

VERKKOKIRJOJA 
SELKOKIRJALLISUUDEN 
VALTIONTUELLA
Papunet sai valtion selkokirjallisuuden kus-

tantajatukea kolmelle helppokäyttöiselle ja 

selkokieliselle verkkokirjalle. Kirjojen aiheet 

käsittelevät lyhytelokuvan tekemistä, radio-ohjel-

man tuottamista ja valokuvaamista. Kirjat julkais-

taan vuoden 2016 aikana.

KAVERIPIIRI
Kaveripiiri on helppokäyttöinen 

sosiaalisen median palvelu ihmi-

sille, joilla on erityistarpeita. Kave-

ripiirissä käytiin lähes 60  000 

kertaa vuonna 2015, ja rekiste-

röityneitä käyttäjiä oli vähän yli 

1   700.  Toimintavuoden aikana 

Kaveripiirin käytöstä tehtiin selvi-

tys, johon haastateltiin 26 Kaveri-

piirin käyttäjää. Kaveripiirin tärkein merkitys 

on vuorovaikutuksen mahdollistaminen. Monilla 

kehitysvammaisilla on liian vähän sosiaalisia kon-

takteja, ja Kaveripiiri mahdollistaa yhteydenpi-

don ja uusien ystävien saamisen. ◆

“MinUn MiELESTÄ TÄMÄ on REHELLinEn 

PAiKKA TAVATA KAVEREiTA, niin UUSiA-

Kin JA EnTiSiÄ KoULU KAVEREiTA oLEn 

LÖYTÄnYT TÄMÄn VÄLiTYKSELLÄ�”

“LÖYSin PoiKAYSTÄVÄni KAVERiPiiRiSTÄ�”

“EnnEn MinULLA Ei oLLUT KAVE-

REiTA� nYT oLEn SAAnUT niiTÄ KoVASTi 

iTSELLE TÄMÄn VÄLiTYKSELLÄ�”

TERHo VAinio: SiBELiUKSEn SoiTTAJAT (PAPUnETin KUVATAiDEKiLPAiLU)

PAPUnET-SiVUS-

ToLLA ViERAiLTiin 

1 830 000
KERTAA



SELKoToiMinnAn 25-VUoTiS JUHLAVUoSi

KEHiTYSVAMMALiiTTo | VUoSiKERToMUS 2015 36

Selkotoiminnan 
25vuotis
juhlavuosi
VUOSI 2015 OLI SELKOTOIMINNAN JUHLAVUOSI. VAL

tion selkokirjallisuuden tuki ja selkokieliset uutis-

lehdet Selkosanomat ja LL-Bladet täyttivät 25 vuotta. 

TIETOA SELKOKIELELLÄ
Selkokeskus julkaisi 20 numeroa Selkosanomia ja 20 

LL-Bladetia painettuna (levikki noin 3 700) ja verkossa 

(käyntejä Selkosanomat 80  640, kasvua edellisestä 

vuodesta 23 %, LL-Bladet 14 364, kasvua 43 %). Verkossa 

julkaistiin lisäksi viikoittain verkkouutisia kesäkuusta 

lähtien. Lehti numero 19 oli 16-sivuinen juhlalehti.

Kaksi haastekampanjaa: Puhutaan politiikasta 

helpoilla sanoilla -kampanjassa poliitikkoja roh-

kaistiin käyttämään yksinkertaista kieltä edus-

kuntavaalikeskusteluissa. Kampanjassa julkaistiin 

selkokielisiä sanaselityksiä politiikan vaikeista 

sanoista sekä lehtijuttuja. Ylen kanssa yhteis-

työssä toteutetun Puhu selkokieltä! -kampanjan 

tavoitteena oli innostaa suomalaisia käyttämään 

selkokieltä työpaikoilla, joilla työskentelee maa-

hanmuuttajia. Kampanjassa julkaistiin selkokielisiä 

sanaselityksiä työelämän vaikeista sanoista, juttuja 

työpaikoilta sekä onnistumistarinoita.

Selkomukautus 34 selkomateriaalille, muun 

muassa seuraavat:

 ◆ Eduskuntavaaliesite selkosuomeksi ja 

selkoruotsiksi, oikeusministeriö ja Selkokeskus

 ◆ Lapset ja media -esite selkosuomeksi 

ja selkoruotsiksi, Kansallinen 

audiovisuaalinen instituutti 

 ◆ Kuntalainen keskipisteenä -esite 

(kuntademokratia-aineisto), Kuntaliitto

 ◆ Esitteet Oma Kanta -palvelusta, sähköisestä 

reseptistä sekä muita Kelan etuusesitteitä, Kela

 ◆ Muisti ja muistin häiriöt selkokielellä, 

Muistiliitto / Kuurojen palvelusäätiö

 ◆ Ohjeet sydänleikkauspotilaalle, 

Satakunnan sairaanhoitopiiri

 ◆ Turvallisesti kodissani -selkoesite, Keski-

Uudenmaan pelastuslaitos, Eteva

 ◆ Hyötyä ja iloa mentoroinnista -esite, THL

 ◆ Matkapalvelun asiakasopas, Helsingin 

kaupunki / Sosiaali- ja terveysvirasto

 ◆ Ikääntyminen ja päihteet 

-aineisto, Sininauhaliitto

 ◆ Opas maahanmuuttajille, Vammaisten 

maahanmuuttajien palvelukeskus Hilma

Selkologotarkistus 46:lle eri tahojen tuottamalle 

selkoaineistolle ja tekstiarviointi seitsemälle selko-

tekstille. Lisäksi Selkokeskus julkaisi selkokielisillä 

sivuillaan yhdeksän selkokielistä blogi kirjoitusta, 

SELKoiLMAiSU ARJEn TUKEnA -HAnKKEESSA TEHTiin MATERiAALiA 

MUUn MUASSA TERVEELLiSESTÄ RUoKAVALioSTA� KUVA: TAnJA RÄSÄnEn
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tietoa ajankohtaisista selkokentän tapahtumista 

sekä selkokirjoista ja -esitteistä.

TIETOA SELKOKIELESTÄ
Uusi teoriakirja ja asiantuntija-artikkeleita: Sel-

kokirjoittajan tekstilajit (Leealaura 

Leskelä ja Auli Kulkki-Nieminen, 

Kehitysvammaliitto 2015) sekä seu-

raavat asiantuntija-artikkelit: Von 

selko zu Leicht Lesen (Leealaura 

Leskelä, teoksessa Leicht Lesen, 

Der Schlüssel zur Welt,  Böhlau 

2015) ,  Selkokieli  kir joituksessa 

(Ari Sainio, Selkeää ja saavutetta-

vaa viestintää, Kehitysvammaliitto), 

Selkopuhe ja ääneenlukeminen 

(Leealaura Leskelä, mt.). 

Kaksi laajaa kyselyä osana val-

t i o n h a l l i n n o n  v i r k a k i e l i k a m p a n -

jaa: Valtionhallinnolta ja kunnilta 

tiedusteltiin, mitä selkoaineistoja 

ne ovat tuottaneet ja miten tär-

keänä ne pitävät selkotiedottamista. 

Kyselyiden tuloksista raportoitiin 

laajasti sekä mediassa että selkotoi-

minnan sidosryhmissä.

Teoriatietoa ja  selkotunnuksen uudistus: 

Selkokeskuksen verkkosivujen tekstikokonai-

suudet Selkokieli muissa maissa, Ohjeita selko-

kielen puhumiseen, Ohjeita vuorovaikutuksen 

tukemiseen, Ohjeita selkokieliseen asiakaspalve-

luun, Virkakielikampanja, Selkokeskuksen pal-

velut ja Selkosanomat ja LL-Bladet uudistettiin. 

Lisäksi uudistettiin ja modernisoitiin selkotun-

nus, joka on ollut käytössä 25 vuotta.

LISÄKSI SELKOKESKUS 
 ◆ toteutti 42 koulutusta ja 

tietoiskua, joissa kerrottiin 

selkokielestä ja selkoaineistoista

 ◆ järjesti yhteisen 

selkotiedotusseminaarin Kuntaliiton 

kanssa kesäkuussa sekä selkokielen 

25-vuotisjuhlaseminaarin yhdessä 

opetus- ja kulttuuriministeriön 

kanssa marraskuussa

 ◆ osallistui valtion- ja 

kuntahallinnon virkakielikampanjan 

tapahtumiin ja tiedotukseen

 ◆ tiedotti selkokieleen liittyvistä 

asioista kuudessa verkkotiedotteessa 

(n. 700 tilaajaa), Selkokeskuksen 

Facebook-sivuilla ja Twitter-tilillä 

 ◆ myönsi Vuoden 

selväsanainen -palkinnon 

Satakunnan sairaanhoitopiirille

 ◆ perusti uuden neuvontapalvelun selkokielestä 

ja -aineistoista kiinnostuneille

 ◆ jatkoi selkokirjojen voittoa tuottamatonta 

kirjavälitystä (934 selkokirjaa).

PUHU SELKoKiELTÄ! -KAMPAnJASSA VALLiLAn S-MARKETin MiKA KoSKinEn 

HAASToi MUKAAn KAiKKi HoK-ELAnnon S-MARKETiT� KUVA: KAiSA KAATRA

34
SELKoMUKAUTUSTA

42
KoULUTUSTA
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SELKOKIELINEN 
VERNERIVERKKOPALVELU
Sivustolla julkaistiin kehitysvammaisten nuorten ja 

aikuisten tarinoita, kuvia, videoita, blogeja ja runoja. 

Lisäksi julkaistiin kahta suosittua neuvontapalstaa 

(Verkko-Kerttu ja Seksuaalineuvoja). 

Vuoden 2015 painopisteenä oli kehi-

tysvammaisten henkilöiden itse-

määräämisen tukeminen. Sivustolla 

kerrottiin, mitä itsemääräämisoi-

keus käytännössä tarkoittaa. Luke-

mansa saattoi testata leikkimielisellä 

testillä. Verkko-Kerttu vastasi käyttä-

jien kysymyksiin itsemääräämisestä; 

vastauksia tuotettiin yhdessä Kehi-

tysvammaisten Tukiliiton lakimie-

hen ja selkolehti Leijan kanssa. Me 

Itse ry:n ja Radio Valon kanssa tuo-

tettiin videosarja itsemääräämisestä.

Palautteiden ja kyselyiden 

perusteella sivusto on tärkeä sekä 

käyttäjille että kumppaneille.

MUU KUIN RAY
RAHOITTEINEN 
TOIMINTA
Opetus- ja kulttuuriministeriön 

rahoituksella jatkettiin valtion selko-

kirjallisuuden tuen jakamista selko-

kirjojen tekijöille. Tuella julkaistiin 

myös selkokirjaesite ja osallistuttiin 

Helsingin kirjamessuille. Messuilla 

järjestettiin selkokirjatapahtuma, 

jossa selkokirjakummi Reijo Mäki 

haastoi tulevaksi kummiksi kirjailija 

Eppu nuotion. Lisäksi myönnettiin 

selkokirjallisuuden Seesam-palkinto 

selkokirjailija Satu Leiskolle.

Opetushall i tuksen rahoituk-

sel la jatkett i in Selkosanomien 

har joi tuss ivujen julkaisemista 

yhteistyössä Axxell Monikulttuu-

risuuskeskuksen kanssa. 

Kulturkontakt Nordenin rahoi-

tuksella toteutettiin pohjoismais-

ten selkokeskusten tapaaminen 

Norjassa tammikuussa 2015.

SELKOILMAISU 
ARJEN TUKENA
Selkoilmaisu arjen tukena -hankkeen päätavoit-

teena oli tuottaa ohjeistus uusilla tekniikoilla 

toteutettujen selkoaineistojen tekemiseen. Hank-

keen viimeinen vuosi painottui ohjeistuksen 

viimeistelyyn, koulutusten suunnitteluun, doku-

mentointiin sekä tiedottamiseen. 

Vuoden aikana julkaistiin myös uutta sel-

koaineistoa. Tieteen tiedotuksen tuella tehtiin 

terveelliseen ruokaan liittyvät aineistot, joissa 

hanke toimi asiantuntijana. Vide-

oita, kuvasarjoja ja pelejä toteutet-

tiin yhteensä 27. 

Uusien selkoaineistojen ymmär-

rettävyyttä ja käytettävyyttä tes-

tattiin maahanmuuttajien sekä 

afaattisten ja kehitysvammaisten 

ihmisten kanssa. Testaukset jär-

jestettiin yhteistyötahojen, muun 

muassa Aivoliiton, Kehitysvam-

maisten Tukiliiton ja Suomen Aka-

teemisten Naisten Liiton Luetaan 

yhdessä -verkoston kautta, ja niihin 

osallistui yli sata testaajaa.

Selko-ohjeistusta kehitettiin 

yhdessä asiantuntijoiden kanssa, ja 

lopullinen ohjeistus julkaistiin joulu-

kuussa. Selkokoulutuksia suunnitel-

tiin yhteistyössä liiton eri yksiköiden 

kanssa, ja lokakuussa julkaistiin myös 

opas koulutusten tueksi. Hankkeen 

loppuseminaari järjestettiin marras-

kuussa. Koulutuksia ja muita tapah-

tumia oli vuoden aikana 14, ja niihin 

osallistui lähes 500 henkeä.

Hankkeen loppuraportti julkais-

taan alkuvuodesta 2016. 

LUKUTUKIHANKE
Lukutuki–Läsombud-hanketta jat-

kettiin yhteistyössä FDUV:n kanssa. 

Hankkeessa järjestettiin kaksi Luku-

tuen peruskurssia (12 vammais- ja 

vanhustyön työntekijää) sekä pilo-

toitiin Vaasassa yhteistyössä Elä-

keläiset  ry:n kanssa vapaaehtoisen 

ääneen lukijan kurssia (viisi vapaa-

ehtoistyöntekijää). Lisäksi järjestet-

tiin Maailman ääneen lukemisen 

päivän tapahtuma (Helsingin luku-

tapahtumissa 40 kehitysvammaista 

henkilöä sekä työntekijää, Vaasassa 

noin kahdeksan henkilöä). 

Lisäksi järjestettiin selkoai-

neistojen ja lukutukitoiminnan 

infokampanja 22 kunnalle Uudellamaalla ja Etelä-

Pohjanmaalla. Hanke oli myös Vanhustyön mes-

suilla Helsingissä yhdessä Edupolin kanssa sekä 

Sipoon hyvinvointimessuilla. ◆

SELKOKIELINEN 

VERNERI:

YLi

50 000
SiVUKÄYnTiÄ

LÄHES

150
VERKKo- 

KERTUn VASTAUSTA

YLi

100
SEKSUAALinEUVo-

JAn VASTAUSTA

YLi

100
UUTiSTA KEHiTYSVAM-

MAiSiLLE AJAnKoH-

TAiSiSTA ASioiSTA

LÄHES

70
KiRJEEnVAiHTo-

iLMoiTUSTA

15
ARTiKKELiA

7
ViDEoTA
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Kaikki 
kommunikoivat
TIETOTEKNIIKKA JA KOMMUNIKAATIOKESKUS 

Tikoteekki edistää puhevammaisten ihmis-

ten osallisuutta, itsemääräämisoikeutta ja mah-

dollisuuksia kommunikoida yhteisössään ja 

yhteiskunnassa. Kehitämme vuorovaikutusta 

vahvistavia toimintamalleja ja kommunikoin-

nin materiaaleja sekä tiedotamme, neuvomme 

ja konsultoimme kommunikoinnin ja avus-

tavan tietotekniikan ratkaisuista.  Koulutus-

toiminnan avulla juurrutamme kehitettyjä 

toimintamalleja ja levitämme tietoa uusista 

kommunikointimateriaaleista. 

MATERIAALEJA 
KOMMUNIKOINNIN TUEKSI
Tikoteekki tuotti Papunetin sivuilta ladattavan, vai-

keasti afaattisille aikuisille soveltuvan ja kuviin 

perustuvan kommunikointikansion yhdessä ammat-

tilaisten ja puhevammaisten aikuisten kanssa. ALKU-

kommunikointikansion käyttöönotosta tehtiin 

video tueksi lasten parissa toimiville. Kouluikäisille 

soveltuvaan SähköSANOMA-kommunikointi-

sovellukseen tehtiin 24 kuvan versio ja käytön tueksi 

video ja TAIKE-sovellus päivitettiin.

Vuoden lopussa aloimme kehittää kommu-

nikoinnin harjoitusohjelmaa verkkoon. Ver-

taistuen merkitystä ja sujuvampaa keskustelua 

tietokoneen avulla kokeiltiin kahden TAIKEa 

käyttävän nuoren ja heidän läheistensä kanssa 

kommunikointikerhossa. Lisäksi käynnistettiin tie-

tokonekerhotoiminta Rinnekodin Nyyttipuiston 

toimintakeskuksen asiakkaiden ja työntekijöiden 

kanssa. Viiden ohjauskäynnin jälkeen toiminta jat-

kui toimintakeskuksen omana toimintana. 

TOIMINTAMALLEJA, 
TIETOA JA TYÖKALUJA 
Tikoteekin kehittämät ja mukautetut toiminta-

mallit vahvistavat lähi-ihmisten ja ammattihenki-

löiden taitoja tukea puhevammaisten henkilöiden 

vuorovaikutusta ja kommunikointia.

Voimauttava vuorovaikutus -toimintamallin 

(Intensive Interaction) levittämistä jatkettiin tuot-

tamalla Papunetin sivuille laaja tieto- ja perehdy-

tyspaketti ja tulostettavia materiaaleja.

Lisäksi suunniteltiin ja toteutettiin ensim-

mäiset suomenkieliset voimauttavan vuorovai-

kutuksen koulutukset Helsingissä, Joensuussa, 

Tampereella ja Pieksämäellä.

VoiMAUTTAVASTA VUoRoVAiKUTUKSESTA TEHTiin 

LAAJA TiEToPAKETTi�  KUVA: KATJA BURAKoFF
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”ViDEoT SAiVAT MinUT oiVALTAMAAn, ETTÄ 

VUoRoVAiKUTUKSESSA Voi LÄHTEÄ LiiK-

KEELLE PiEniSTÄ ASioiSTA� SAin RoHKEUTTA 

KoKEiLLA VoiMAUTTAVAA VUoRoVAiKUTUSTA�”

”SAin USKALLUSTA HEiTTÄYTYÄ VoiMAUT-

TAVAAn VUoRoVAiKUTUKSEEn�”

”SAin PERUSTELUJA oMALLE TAVAL-

LEni oLLA VUoRoVAiKUTUKSESSA�”

Kaksi työntekijää kouluttautui voimauttavaan 

vuorovaikutukseen ja teki kokeilujaksot neljän 

9–42-vuotiaan puhevammaisen henkilön kanssa ja 

ohjausjaksot heidän 33 lähi-ihmiselleen. Tapaami-

sia päivätoiminta-, toimintakeskus-, ryhmäkoti- ja 

kouluympäristöissä oli kaikkiaan 90.

Voimauttava vuorovaikutus -mallin levittämi-

sen tueksi järjestettiin työntekijöille verkostota-

paaminen ja ylläpidettiin Facebook-ryhmän sivuja. 

Lisäksi neuvoteltiin mallin jalkauttamisesta autis-

min kirjon ihmisten pariin Autismi- ja Aspergerlii-

ton ja Intensive Interaction -instituutin kanssa. 

Huomioivan yhdessäolon mallin (HYP) levittä-

mistä jatkoimme toteuttamalla kolme käynnistäjä-

koulutusta eri puolilla Suomea. Osallistujat kokivat 

saaneensa vahvistusta ajatuksilleen vuorovaikutus-

suhteen tärkeydestä ja omista toimintatavoistaan.

”Ei TARViTSE TEHDÄ ASiAA VAiKEAM-

MAKSi KUin SE on� HYP on YKSinKER-

TAinEn JA SELKEÄ ToiMinTATAPA�”

”TUTUSTUn PAREMMin ASUKKAi-

Siin JA LÖYDÄn HEiSTÄ VoiMAVARoJA� 

SUHDE ASUKKAiSiin VAHViSTUU�”

”TYÖni HELPoTTUU, KUn VUoRoVAiKU-

TUS ASUKKAAn KAnSSA VAHViSTUU�”

”ASUKKAAT KAiPAAVAT TYÖnTEKi-

JÄn JAKAMATonTA HUoMioTA� HYP 

TARJoAA HEiLLE JUURi SiTÄ�”

HYP-perehdytysmateriaaliin tutustui vuoden 

aikana 4 917 käyttäjää Papunetissa. Lisäksi puhe-

terapeuttiharjoittelija toteutti kaksi HYP-jak-

soa kehitysvammaiselle naiselle ja muistisairaalle 

miehelle ryhmäkodeissa. HYP-mallista valmistui 

myös ensimmäinen logopedian pro gradu Hel-

singin yliopistosta yhteistyössä Tikoteekin kanssa. 

Tutkimusyhteistyötä tehtiin OIVALLUKSIA-insik-

ter-hankkeen tutkijoiden kanssa OIVA-videokli-

nikkajaksojen tutkimusaineistoihin liittyen. 

Keväällä käynnistimme vaikeimmin kehitysvam-

maisten, vuorovaikutuksen varhaisimpien taitojen 
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varassa toimivien ihmisten kommunikointia kuvaa-

vien arviointityökalujen kehittämisen kartoittamalla 

olemassa olevia materiaaleja. Sen pohjalta kehitet-

tiin kokeiluversio, jonka avulla on tarkoitus tehdä 

näkyväksi Voimauttava vuorovaikutus -työskentely-

jakson aikana tapahtuvia muutoksia. 

Tikoteekin toimeksiannosta VTT Elina Ekholm 

toteutti kartoituksen kehitysvammaisten puhe-

vammaisten henkilöiden kommunikointimah-

dollisuuksista autetun asumisen yksiköissä ja 

selvitti kommunikointiin liittyviä kehittämistar-

peita. Raportti julkaistaan tammikuussa 2016.

TIEDOTUSTA JA NEUVONTAA
Yli 850 henkilöä kysyi neuvoja Tikoteekin asiantun-

tijoilta puhelimella ja sähköpostilla. Kysyjistä 70 % 

oli ammattilaisia ja 30 % omaisia. Suuri osa kysy-

myksistä liittyi kommunikoinnin apuvälinepalve-

luihin ja kommunikaatio-opetukseen. 

Sähköinen Tikonen-tiedote muuttui e-lehdeksi. 

Artikkeleita jaettiin 202 kertaa. Tikosen uutiskirjeen 

tilaajia oli yhteensä 1 014 ja sivuilla oli 2 077 käyttäjää.

Loppuvuodesta julkaisimme kaksi videota 

puhevammaisuudesta. Puhumaton ei ole olematon- 

ja LOVIT – hyvää mieltä kohtaamisiin -videoista 

tehtiin myös englanninkieliset versiot. Tikoteekin 

julkaisemia videoita oli katsottu Paputuubissa vuo-

den aikana yhteensä yli 19 000 kertaa. 

Tikoteekin ja Tikoteekki-verkoston sivuilta 

tietoa kommunikoinnin palveluista etsi lähes 

27 000 käyttäjää. Tikoteekki- ja OIVA-verkoston 

toimintaa ja asiantuntijoiden keskinäistä tieto-

jenvaihtoa jatkettiin ylläpitämällä ekstranettejä 

ja järjestämällä neuvottelupäivät. Kuvat kom-

munikoinnissa -oppaasta otettiin uusintapainos 

kuten myös TAIKE-käyttöoppaasta. 

Vuoden aikana Tikoteekissa järjestetti in 

kolme avoimien ovien tilaisuutta, joissa kom-

munikoinnin materiaaleihin ja mahdollisuuksiin 

kävi tutustumassa 640 vierailijaa. Tietoa mal-

leista ja materiaaleista jaettiin myös apuväline-

messuilla Tampereella. 

Tikoteekki koordinoi Puhevammaisten viikon 

tiedotuksen. Järjestöt ja muut toimijat toteutti-

vat 23 tilaisuutta yhdeksällä paikkakunnalla. Pasi-

lan kirjastossa Helsingissä järjestimme tilaisuuden 

puhevammaisuudesta yhdessä Aivoliiton kanssa. 

Mediassa viikko näkyi lukuisina lehtiartikkeleina ja 

kuului Ylen ja paikallisradioiden kanavilla. 

Kehitysvammaliitto antoi kannanoton, jonka 

mukaan tuettua kirjoittamista eli fasilitoin-

tia ei voi pitää luotettavana puhetta korvaavana 

kommunikointikeinona.

Tikoteekki oli mukana myös pohjoismaisessa 

SPEDUTEC-hankkeessa, jonka tavoitteena on lisätä 

osallistujien tietoja avustavan teknologian ratkai-

suista multisensorisessa ympäristössä. Lisäksi Tiko-

teekki oli mukana Sisulle ääni -hankkeessa, jonka 

tavoitteena on kehittää tunnetiloja ilmentävä, myös 

lapsen äänellä puhuva puhesynteesiohjelma. ◆
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Kansainvälinen 
toiminta
LIITTO JATKOI YHTEISTYÖTÄ KANSAINVÄLISTEN 

järjestöjen ja asiantuntijoiden kanssa. Liitto oli 

edustettuna eri järjestöjen hallintoelimissä, kan-

sainvälisissä seminaareissa ja kongresseissa. 

Vuonna 2015 lakkautettiin liiton hallinnoima 

Kehitysvammasäätiö, jonka varoista on katettu 

kehitysyhteistyöhankkeiden omavastuuosuudet.

KEHITYSYHTEISTYÖ
Kehitysvammaliitolla ei ollut vuonna 2015 käyn-

nissä olevaa kehitysyhteistyöhanketta. Liitto 

kuitenkin päätti jatkaa jäsenyyttä Vammaiskump-

panuusohjelmassa ja aloittaa uuden yhteistyöhank-

keen suunnittelun Sansibariin, Tansaniaan.

KUMPPANUUDET EUHANKKEISSA

TiDE – ToWARDS inCLUSiVE 
DEVELoPMEnT EDUCATion
Kehitysvammaliitto oli mukana TIDE-projektissa, 

jonka tavoitteena oli tuoda YK:n vuosituhattavoit-

teiden teemat myös kehitysvammaisten nuorten 

tietoisuuteen. Liitto teki hankkeessa yhteistyötä 

Lyhty ry:n ja Kaarisilta ry:n kanssa. Projekti hui-

pentui huhtikuussa 2015 järjestettyyn tapahtu-

maan Brysselissä, jossa osallistujamaiden nuoret 

pääsivät esittämään julkilausumansa EU:n talous- 

ja sosiaalikomiteassa. Projekti päättyi marraskuun 

lopussa Salzburgissa pidettyyn loppukonferens-

siin. Projektissa kehitetty opas löytyy osoitteesta 

www�kehitysvammaliitto�fi.

”nYT YMMÄRRÄn EnEMMÄn KÖYHYY-

DESTÄ JA iHMiSTEn AHDingoSTA JA HALUAn 

oSALLiSTUA HYVÄnTEKEVÄiSYYTEEn�”

PÄIVI SAVELIUS KAARISILLASTA

CoMBALL – CoMMUniTY  
BASED LiVing AnD LEARning
Liitto oli kumppanina Comball-hankkeessa, jonka 

muut osallistujat tulivat Itävallasta, Puolasta, Ita-

liasta ja Walesista. Projektin tavoitteena oli jakaa 

hyviä käytänteitä ja toteuttaa asiantuntija- ja koke-

musasiantuntijavierailuja asumiseen liittyen. 

Projekti päättyi toukokuussa 2015 Grazissa järjes-

tettyyn loppuseminaariin.

”oLi KiVA PÄÄSTÄ MATKUSTAMAAn iTÄVAL-

TAAn JA nÄHDÄ MiLLAiSiA ASUnToLoiTA JA 

TYÖPAJoJA gRAZiSSA oLi� SAin MYÖS RYHMÄ-

TYÖn YHTEYDESSÄ KERToA iTÄVALTALAiSiLLE 

SiiTÄ, MiTEn iTSE ASUn JA ELÄn HELSingiSSÄ�”

MIKKO MAJANIEMI

UDLnET: UniVERSAL  
DESign FoR LEARning
Joulukuussa 2013 alkanut UDLNet-projekti jatkui. 

Sen tavoitteena on edistää kaikille sopivaa opetusta 

tarkastelemalla muun muassa oppimisympäristöjä ja 

oppimisen esteitä, vertaamalla opettajien koulutusta 

ja vaihtamalla hyviä käytänteitä. Kehitysvamma-

liitto on yksi projektin yhdeksästä eurooppalaisesta 

kumppanista. Vuonna 2015 kehitettiin verkkopoh-

jainen palvelu (Inventory), johon koottiin kustakin 

maasta hyviä UDL-ajattelun mukaisia käytänteitä. 

Projekti päättyy marraskuussa 2016. ◆

”MiELESTÄni oPETTAJiEn AMMATTiTAiToon 

LUoTETAAn SUoMESSA� MEiLLÄ on KAnSAL-

LinEn oPETUSSUUnniTELMA, JoKA AnTAA 

RAAMiT oPETUKSELLE, MUTTA SEn ToTEUT-

TAMiSELLE AnnETAAn SUURi VAPAUS� KoEn, 

ETTÄ UDL-AJATTELUn MiKSi, MiTÄ JA MiTEn 

-KYSYMYKSET SoPiVAT HYVin TÄMÄn VAPAU-

DEn ToTEUTTAMiSEEn oPETUKSESSA�”

ERITYISLUOKANOPETTAJA HANNA FONTELL
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Kehitysvamma
liiton hallinto
KULUNUT VUOSI OLI 63. TOIMINTAVUOSI. LIITOLLA OLI 

92 (2014: 88) varsinaista jäsentä (liite 1). Kehitysvam-

maliiton liittokokous järjestettiin 15.9.2015 Helsin-

gissä. Kokouksessa valittiin liiton luottamushenkilöt 

seuraavalle kaudelle ja hyväksyttiin liiton strategia 

vuosille 2016–2019. Liiton puheenjohtajana jatkaa 

toimitusjohtaja Pekka Kettunen Lehmosta ja liitto-

valtuuston puheenjohtajana kunnallisneuvos Sakari 

nuutinen Mäntyharjusta. Liittohallituksen ja -val-

tuuston jäsenet on lueteltu liitteissä 3 ja 4. 

Liittovaltuusto kokoontui kaksi kertaa. Liittoval-

tuuston kevätkokous pidettiin 28.5.2015 Helsingissä 

ja syyskokous 24.11.2015 Helsingissä.

Liittohallitus kokoontui kuusi kertaa. Puheen-

johtajana toimi toimitusjohtaja Pekka Kettunen. 

Liittohallituksen kokouksissa esittelijänä oli toi-

minnanjohtaja Marianna ohtonen ja sihteerinä 

asiantuntija Sisko Rauhala. 

Vuoden 2015 tilien ja hallinnon tarkastusyhtei-

sönä toimi Tilintarkastusyhteisö Oy Tuokko Ltd ja 

varalla Nexia Tilintarkastus Oy.

Liitolla on omat toimitilat Helsingissä, Malmilla 

osoitteessa Viljatie 4, 00700 Helsinki. 

KUNNIA JA ANSIOMERKIT 
SEKÄ AINO MIETTINEN 

TUNNUSTUSPALKINTO
Kehitysvammaliiton opintopäivillä Helsingissä 

jaettiin kultainen kunniamerkki sosiaalineuvos 

Juha-Matti Kivistölle sekä hopeiset kunniamer-

kit tutkimuskoordinaattori Pirjo Rinteelle ja tulos-

aluejohtaja Merja Jarvalle. Lisäksi liitto myönsi 

timanttisia, kultaisia, hopeisia ja pronssisia ansio-

merkkejä alalla pitkään työskennelleille.

Aino Miettinen -tunnustuspalkinto annettiin 

Musiikin erityispalvelukeskus Resonaarille. 

JÄSENYYDET
Kehitysvammaliitto toimi vuoden aikana yhteis-

työssä niin jäsentensä kuin alan muiden järjestöjen, 

Kehitysvammaisten Tukiliiton, Me Itse ry:n, Kehitys-

vammaisten Palvelusäätiön ja Förbundet De Utveck-

lingsstördas Välin kanssa. Yhteistyötä tehtiin myös 

muiden vammaisjärjestöjen, viranomaisten sekä 

sosiaali- ja terveysjärjestöjen ja yliopistojen kanssa.

Liitto kuului jäsenenä 27 yhteisöön (liite 2). ◆

Aino MiETTinEn -TUnnUSTUSPALKinTo MYÖnnETTiin 

MUSiiKin ERiTYiSPALVELUKESKUS RESonAARiLLE� KUVA: AnnELi PUHAKKA



TALoUS- JA HEnKiLÖSTÖ HALLinnon ToiMinToJEn KEHiTTÄMinEn

KEHiTYSVAMMALiiTTo | VUoSiKERToMUS 2015 44

Talous ja 
henkilöstö
hallinnon 
toimintojen 
kehittäminen
VUOSIIN 2013–2015 KOHDISTUNEET SÄÄSTÖTOIMET 

ovat kohentaneet liiton taloutta merkittävästi. 

Vuosille asetetut säästötavoitteet toteutuivat suun-

nitelmien mukaisesti samoin kuin liittohallituk-

sen tavoite kasvattaa liiton omaa pääomaa. Liiton 

likviditeettitilanne ja kassavarat ovat vakiintuneet 

kahden viime vuoden aikana.

Vuoden 2015 aikana budjettivertailussa oli näh-

tävissä eroavaisuutta eri kululajien kesken. Kuiten-

kin vuoden aikana kokonaistuottojen ja -kulujen 

tasapaino säilyi. Vuoden aikana toteutettiin mm. 

taloushallinnon ohjelmistojen kehittämistyötä, 

jolta osin tarkistettiin muita liiton yleiskuluja. Lii-

ton kokonaistuloksen kohenemiseen vaikutti lop-

puvuonna koulutus- ja kurssituottojen kasvu. 

Oppimateriaalivarastoon tehtiin kertaluonteinen 

arvonalennus 21 019,43 €. Varaston arvon muutos 

vuonna 2015 oli yhteensä 11 924,77 €. Liiton pois-

tosuunnitelma on laadittu seuraavalle kymmenelle 

vuodelle alkaen vuodesta 2013.

Liiton toimintavuoden tulos oli 63  497,91  € 

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

1.1.–31.12.2015

1 741 424,93

388 978,92

251 970,33

1 006 970,14

3 389 344,32

-3 189 124,26

-88 175,80

-49 542,12

-1 402 496,97

4 729 339,15

1 339 994,83

42 285,05

-5 635,80

36 649,25

291,64

-8 448,15

8 156,51

1 375 000,00

0,00

0,00

1 375 000,00

63 497,91

1.1.–31.12.2014

1 702 966,00

528 607,93

194 035,57

1 240 098,89

3 665 708,39

-3 200 056,11

-94 524,21

-49 542,16

-1 314 858,37

4 658 980,85

993 272,46

38 969,62

0,00

38 969,62

196,67

-16 351,53

16 154,86

1 056 000,00

5 000,00

-5 000,00

1 056 000,00

85 542,30
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Tase

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

 Siirtosaamiset

 Muut saamiset

Rahat ja pankkisaamiset

VASTAAVAA

VASTATTAVAA

Oma pääoma

 Toimintapääoma

 Tilikauden yli- /alijäämä

Oma pääoma

Vieras pääoma

Pitkäaikainen

 Lainat rahoituslaitoksilta

Lyhytaikainen

 Ostovelat

 Siirtovelat

 Muut lyhytaikaiset velat

Lyhytaikainen vieras pääoma

VASTATTAVAA

31.12.2015

52 314,24

53 449,48

105 763,72

41 903,39

1 176 550,63

10,00

0,00

1 176 560,63

120 337,78

60 626,90

38 017,19

705,21

99 349,30

256 573,23

1 800 488,05

727 600,50

63 497,91

791 098,41

140 000,00

64 961,65

738 068,78

66 359,21

869 389,64

1 800 488,05

31.12.2014

78 471,36

61 085,09

139 556,45

57 652,78

1 176 550,63

10,00

0,00

1 176 560,63

132 262,55

97 904,36

100 659,32

1 295,19

199 858,87

220 052,66

1 925 943,94

642 058,20

85 542,30

727 600,50

210 000,00

62 455,97

871 401,22

54 486,25

988 343,44

1 925 943,94
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Rahoituslaskelma

TULORAHOITUS

 Tilikauden tulos

 Poistot

 Rahoitustulos

VAIHTO-OMAISUUS

 Varaston muutos

AINEETTOMAT JA AINEELLISET HYÖDYKKEET

 Atk-ohjelmat, lisäys/vähennys

SIJOITUKSET, muutos

MUUT LYHYTAIKAISET SAAMISET

 Lainasaamiset, muutos

 Muut lyhytaikaiset saamiset, muutos

VIERAS PÄÄOMA

 Lyhytaikaisen vieraan pääoman muutos

 Pitkäaikaisen vieraan pääoman muutos

RAHAVAROJEN MUUTOS

Tarkistus

 Rahavarat vuoden lopussa

 Rahavarat vuoden alussa

 

 Rahavarojen muutos

31.12.2015

63 497,91

49 542,12

113 040,03

11 924,77

0,00

0,00

0,00

0,00

100 509,57

100 509,57

118 953,80

70 000,00

36 520,57

256 573,23

220 052,66

36 520,57

31.12.2014

85 542,30

49 542,16

135 084,46

38 595,21

0,00

0,00

5 000,00

0,00

46 362,22

46 362,22

41 897,56

70 000,00

196 939,45

220 052,66

23 113,21

196 939,45
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Varsinainen toiminta

RAY Kohdennetut avustukset

RAY Projektiavustukset

Muut avustukset

Myyntituotot

Koulutus- ja kurssituotot

Vuosikertamaksut (lehdet)

Muut tuotot

Varainhankinta, Sijoitus- ja rahoitustoiminta, Investointiavustus

Yleisavustus

Toiminnan tuotot yhteensä

1 741 424,93

388 978,92

251 970,33

319 887,27

389 371,50

86 596,75

211 114,62

42 576,69

1 375 000,00

4 806 921,01

36,2 %

8,1 %

5,2 %

6,7 %

8,1 %

1,8 %

4,4 %

0,9 %

28,6 %

Toiminnan tuotot 2015
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Toiminnan kulut 2015

Varsinainen toiminta

Yleishallinto/Järjestötoiminta

Taloushallinnon ohjaus- ja tukipalvelut

Kansalaisuusyksikkö

Julkaisu- ja tiedotustoiminta

FASD-osaamisverkosto

Oppimateriaalikeskus

Selkokeskus

Tikoteekki

Papunet

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

564 157,98

433 096,24

577 552,55

177 080,97

97 695,47

728 805,70

491 926,05

586 896,64

386 823,55

8 859,15

140 744,97

198 288,28

55 238,85

279 167,75

3 005,00

14 083,95

4 743 423,10

11,9 %

9,1 %

12,2 %

3,7 %

2,1 %

15,4 %

10,4 %

12,4 %

8,2 %

0,2 %

3,0 %

4,2 %

1,2 %

5,9 %

0,1 %

0,3 %
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Liitteet
Liite 1

KEHITYSVAMMALIITON JÄSENET

 ◆ Akaan kaupunki

 ◆ Apua arkeen ry.

 ◆ Aula-työkotien Kannatusyhdistys ry.

 ◆ Autismi- ja Aspergerliitto ry.

 ◆ Carea – Kymenlaakson sairaanhoito- ja 

sosiaalipalvelujen kuntayhtymä

 ◆ Eino Raunion säätiö, Pipolakoti

 ◆ Eksote – Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri

 ◆ 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 koulutuskuntayhtymä 

/ Liikelaitos Edupoli

 ◆ Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry.

 ◆ Kaarisilta ry.

 ◆ Kainuun Hoivataito
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 ◆ 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

 ◆ Kårkulla samkommun

 ◆ Lieksan kaupunki

 ◆ Mahdollisuus lapselle ry

 ◆ Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry.

 ◆ Martinus-säätiö / Epilän toimintakeskus

 ◆ Mikeva Oy / Kotka

 ◆ Mikeva Oy / Pattijoen palvelukoti

 ◆ Mikkelin kaupunki

 ◆ Naantalin Aurinkosäätiö

 ◆ Naantalin kaupunki

 ◆ Nokian kaupunki

 ◆ Nuorten Ystävät ry

 ◆ Oulun kaupunki

 ◆ Oy Käännös- ja Tulkkauspalvelu Mokoma Ab

 ◆ Palvelukoti Vantaan Kerttuli

 ◆ Palveluyhdistys Kaseva ry

 ◆ Perhehoitoliitto ry

 ◆ Pirkanmaan sairaanhoitopiiri

 ◆ Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja 

sosiaalipalvelujen kuntayhtymä

 ◆ Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin 

kuntayhtymä

 ◆ Puustellin Tuki ry

 ◆ Raudaskylän Kristillinen Opisto

 ◆ Rauman kaupunki

 ◆ Ravimäkiyhdistys ry

 ◆ Rinnekoti-Säätiö

 ◆ Ristola-Säätiö

 ◆ Rovaniemen kaupunki

 ◆ Ryhmäkoti Lumikki Oy

 ◆ Rääkkylän suojakotiyhdistys ry.

 ◆ Salon kaupunki

 ◆ Satakielen laulu ry.

 ◆ Satakunnan sairaanhoitopiirin 

kuntayhtymä, sosiaalipalvelut

 ◆ Savon Vammaisasuntosäätiö

 ◆ SerenusKodit Oy

 ◆ Sulkavan kunta

 ◆ Suomen INCL-yhdistys ry.

 ◆ Suomen Invalidilasten ja -nuorten Kivalakodit r.y.

 ◆ Suomen kehitysvammalääkärit – Finlands 

Läkare för Utvecklingsstörda

 ◆ Sylvia-koti yhdistys ry.

 ◆ Tampereen evankelis-luterilainen 

seurakuntayhtymä, Diakoniakeskus

 ◆ 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 palvelutaloyhdistys ry Aleksi-koti

 ◆ Vantaan kaupunki

 ◆ KTO – Kehitysvamma-alan tuki ja osaamiskeskus

 ◆ Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymä

 ◆ Vuoksenlaakson Ensi- ja turvakoti ry

 ◆ Yrjö ja Hanna -säätiö

Liite 2
KEHITYSVAMMALIITON JÄSENYYDET

 ◆ Aikakauslehtien Liitto ry

 ◆ Aspa-säätiö

 ◆ Association for the Advancement of Assistive 

Technology in Europe (AAATE)

 ◆ Cogain

 ◆ EHYT ry

 ◆ Elinkeinoelämän keskusliitto 

 ◆ European Association of Service Providers 

for Persons with Disabilities (EASPD)

 ◆ European FASD Alliance

 ◆ FIBS Yritysvastuuverkosto

 ◆ 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

 ◆ Kuluttajaparlamentti

 ◆ Kuntoutuksen edistämisyhdistys ry

 ◆ Lastensuojelun keskusliitto

 ◆ Nuorten ystävät ry

 ◆ Raha-automaattiyhdistys

 ◆ Sosped säätiö

 ◆ SOSTE ry

 ◆ Suomalaisen työn liitto

 ◆ Suomen Kustannusyhdistys ry

 ◆ Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta Vau ry

 ◆ Vates-säätiö

 ◆ Vammaisfoorumi

 ◆ Vammaiskumppanuus ry

 ◆ Vammaistutkimuksen tukisäätiö
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Liite 3
LIITTOVALTUUSTO 13.9.2011–2015

Puheenjohtaja

 ◆ kunnallisneuvos Sakari Nuutinen 

(kirkkoherra Teppo Ritari)

Varapuheenjohtaja 

 ◆ 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  

Lisbeth 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 Marja-Leena Saarinen)

 ◆ ylilääkäri  

Pia Höglund

 ◆ yliopistolehtori Merja Hyytiäinen 

(toiminnanjohtaja Mirjami Hagman)

 ◆ asessori Matti Hiltunen 

(ohjaaja Maria Jeng)

 ◆ vammaispalvelupäällikkö  

Anna-Liisa Kainulainen 

(sosiaali- ja terveysjohtaja Maire Ahopelto)

LIITTOVALTUUSTO 15.9.2015–2019

Puheenjohtaja

 ◆ kunnallisneuvos Sakari Nuutinen 

(lääninrovasti Teppo Ritari)

Varapuheenjohtaja

 ◆ Raimo Huusari (toiminnanjohtaja Jari Porraslampi)

Jäsenet

 ◆ toiminnanjohtaja Jukka Pirttinen 

(asiamies Markku Väätäinen)

 ◆ kunnallisneuvos Pertti Sankilampi 

(tulosaluejohtaja Päivi Lauri)

 ◆ Erkki Mononen (sosiaalijohtaja Jari Nevanto)

 ◆ toimitusjohtaja Annikki Niiranen 

(kunnallisneuvos Jukka Nyberg)

 ◆ toimitusjohtaja Matti Kuvaja 

(kuntayhtymän johtaja Jouni Nummi)

 ◆ osastopäällikkö Pia Panhelainen 

(vammaistyön johtaja Mikaela Westergård)

 ◆ samkommunsdirektör Sofia Ulfstedt 

(personalchef Fredrik Lauren)

 ◆ vammaispalvelujen johtaja Riitta Hakoma 

(perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja Marja Kosonen)

 ◆ kirjastovirkailija-kuljettaja Vilho Ponkiniemi 

(kuntoutuksen lehtori Marjo-Riitta Mattus)

 ◆ kehittämispäällikkö Maria Kuukkanen 

(perhehoitaja Eeva Kankkunen)

 ◆ maakuntajohtaja Pertti Rajala 

(sosiaalipalvelujen johtaja Merja Paavola)

 ◆ verksamhetsledare Lisbeth Hemgård 

(asiantuntija Annette Tallberg)

 ◆ professori emeritus Seppo Saarela 

(pääsihteeri Arja Sutela)

 ◆ hallituksen jäsen Kalevi Kallonen 

(hallituksen puheenjohtaja Hannu Ranta)

 ◆ kiinteistönhoitaja Raimo Haapakoski 

(kuntayhtymän johtaja Anita Uusitalo)

 ◆ myyntipäällikkö Timo Rintala 

(toiminnanjohtaja Miina Weckroth)

 ◆ lastentautien erikoislääkäri Ari W Sulin 

( johtava lääkäri Anu Hirvonen)

 ◆ puheenjohtaja, KM Päivi Norvapalo 

(toiminnanjohtaja Tarja Parviainen)

 ◆ toimitusjohtaja Jouko Hämäläinen 

(kuntoutusasiantuntija Raija Rantalainen)

 ◆ vastuualuepäällikkö Anna-Liisa Kainulainen 

(perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen)

 ◆ puheenjohtaja Jarkko Eloranta 

(sopimustoimitsija Veikko Lehtonen)

 ◆ työllistymistä ja osallisuutta edistävien palvelujen 

johtaja Lea Nevalainen 

(toimitusjohtaja Marja-Leena Saarinen)
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Liite 4
LIITTOHALLITUS 13.9.2011–2015

Puheenjohtaja 

 ◆ toimitusjohtaja Pekka Kettunen

Varapuheenjohtaja

 ◆ aikuispalvelujohtaja Helinä Hulkkonen

Jäsenet

 ◆ erityishuoltopiirin johtaja Seija Aaltonen

 ◆ tulosaluejohtaja Merja Jarva

 ◆ säätiön johtaja Markku Niemelä

 ◆ kuntayhtymän johtaja Erkki Paara

 ◆ tutkimuskoordinaattori Pirjo Rinne

 ◆ sosiaalipalvelujen johtaja Anu Salonen

 ◆ erityisluokanopettaja Heli Tomminen

Varajäsenet

 ◆ toimitusjohtaja Matti Kuvaja

 ◆ toimialuejohtaja Tuulikki Parikka

 ◆ kuntayhtymän johtaja Juha-Matti Kivistö

LIITTOHALLITUS 15.9.2015–2019

Puheenjohtaja

 ◆ toimitusjohtaja Pekka Kettunen

Varapuheenjohtaja

 ◆ kuntayhtymän johtaja Seija Aaltonen

Jäsenet

 ◆ Helinä Hulkkonen

 ◆ kuntayhtymän johtaja Ilkka Jokinen

 ◆ säätiön johtaja Markku Niemelä

 ◆ kehitysjohtaja Mikko Oranen

 ◆ sosiaalipalvelujen johtaja Anu Salonen

 ◆ erityisluokanopettaja, vararehtori Heli Tomminen

 ◆ hallituksen puheenjohtaja Merja Uusitalo

Varajäsenet

 ◆ sosiaalineuvos Erkki Paara

 ◆ työnohjaaja Pertti Ahokas

 ◆ toimialuejohtaja Tuulikki Parikka

Liite 5
KEHITYSVAMMALIITON HENKILÖKUNTA

Johtoryhmä

 ◆ Marianna Ohtonen,  

FM, toiminnanjohtaja

 ◆ Eija Aukio, merkonomi, talous- ja hallintopäällikkö

 ◆ Susanna Hintsala, KM, Kansalaisuusyksikön 

johtaja, toiminnanjohtajan varahenkilö

 ◆ Sakari Kilkki, KM, suunnittelija / va. johtaja (10.11. asti)

 ◆ Leena Kokko, KM, JET, Elinikäisen oppimisen 

yksikön johtaja (vuorotteluvapaalla 10.11. asti)

 ◆ Anneli Puhakka, YTM, viestintäpäällikkö

 ◆ Sisko Rauhala, FK, asiantuntija, 

Hallinto / KV-hankkeet

 ◆ Sami Älli, PsM, Saavutettavuusyksikön johtaja

Yleishallinto

 ◆ Marianna Ohtonen, FM, toiminnanjohtaja

 ◆ Anneli Puhakka, YTM, viestintäpäällikkö 

 ◆ Sisko Rauhala, FK, asiantuntija, 

Hallinto / KV-hankkeet

ohjaus- ja tukipalvelut

 ◆ Eija Aukio, merkonomi, talous- ja hallintopäällikkö

 ◆ Katja Benson, yo-merkonomi, taloussihteeri 

/ osa-aikainen (poissaolo 31.8. asti)

 ◆ Else-Maj Halttunen, sihteerin sij. (1.8. alk.)

 ◆ Marjut Ikonen, tradenomi, taloussihteeri (7.4. alk.)

 ◆ Taru Lindberg, toimistosihteeri

 ◆ Anu Pärssinen, yo-merkonomi, 

osastosihteeri (opintovapaalla 1.9. alk.)

Kansalaisuusyksikkö

 ◆ Susanna Hintsala, KM, Kansalaisuusyksikön 

johtaja, toiminnanjohtajan varahenkilö

 ◆ Marika Ahlstén, YTM, 

vaikuttamistoiminnan päällikkö

 ◆ Eeva Grönstrand, FM, toimittaja/Ketju-lehti

 ◆ Katariina Hakala, FT, tutkija, 

Syrjäytymisestä osallisuuteen -hanke 

 ◆ Minna Harjajärvi, YTM, asiantuntija, 

viestintä, Onnistuneita valintoja -hanke, 

Syrjäytymisestä osallisuuteen -hanke

 ◆ Liisa Jokela, vajaamielishoitaja, erit.ped. yo, 

työnohjaaja, kouluttaja, Syrjäytymisestä 

osallisuuteen -hanke, FASD-osaamisverkosto

 ◆ Tea Kairi, KM, projektipäällikkö, 

Syrjäytymisestä osallisuuteen -hanke

 ◆ Simo Klem, YTM, tutkija, Syrjäytymisestä 

osallisuuteen -hanke (vuorotteluvap. 

sij. 4.7. asti/jatkuu)

 ◆ Panu Koski, FM, suunnittelija

 ◆ Sonja Miettinen, VTT, tutkija / osa-

aikainen (toimivapaalla)

 ◆ Mirka Oksanen, yo-merkonomi, osastosihteeri

 ◆ Sisko Puustinen, kirjastonhoitaja (31.7. asti)

 ◆ Outi Raunetvuo, sh., kouluttaja

 ◆ Niina Sillanpää, YM, kouluttaja

 ◆ Sari Somer, TTM, suunnittelija, 

FASD-osaamisverkosto

 ◆ Antti Teittinen, YTT, dosentti, tutkimuspäällikkö 

(vuorotteluvapaalla 4.7. asti, toimivapaalla 1.–31.8.)
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 ◆ Marjo Timonen, tradenomi, 

osastosihteeri / osa-aikainen

 ◆ Hannu Vesala, PsM, tutkija, 

(tutkimuspäällikön sij. 4.7. asti)

Elinikäisen oppimisen yksikkö

 ◆ Leena Kokko, KM, JET, Elinikäisen oppimisen 

yksikön johtaja (vuorotteluvapaalla 10.11. asti)

 ◆ Sivanathan Eliyathamby, siistijä / osa-aikainen

 ◆ Petri Ilmonen, KM, kehittämispäällikkö

 ◆ Paula Jägerhorn, KM, suunnittelija (opintovapaalla 

31.5. asti, toimivapaalla 21.7.–18.8.)

 ◆ Henna Kara, FM, suunnittelija

 ◆ Sakari Kilkki, KM, suunnittelija 

/ va. johtaja (10.11. asti)

 ◆ Mikko Majaniemi, varastoapulainen / osa-aikainen

 ◆ Maiju Mäki, KM, suunnittelija / osa-aikainen

 ◆ Erja Pietiläinen, KM, erityisasiantuntija 

 ◆ Kai Piipari, sosionomi, tuotepäällikkö

 ◆ Birgit Tulla, graafinen suunnittelija

 ◆ Suvi Törrönen, YTM, suunnittelija 

(vuorotteluvap. sij. 10.11. asti / jatko 31.12. asti)

 ◆ Erik Valkonen, siistijä / osa-aikainen

 ◆ Jari Vilja, toimistotyöntekijä / osa-aikainen

 ◆ Sami Väänänen, siistijä / osa-aikainen

Saavutettavuusyksikkö

 ◆ Sami Älli, PsM, Saavutettavuusyksikön johtaja

Selkokeskus

 ◆ Leealaura Leskelä, FM, Selkokeskuksen 

kehittämispäällikkö

 ◆ Markku Juusola, HuK/YTM, toimittaja 

(vuorotteluvap. sij. 30.4. asti / uusi 

työsuhde 23.11. alk.)

 ◆ Kaisa Kaatra, YTM, toimittaja

 ◆ Petri Kiuttu, HuK, toimittaja/Selkosanomat 

(vuorotteluvapaalla 2.4. asti)

 ◆ Julia Männistö, HTM, projektisuunnittelija, 

Lukutuki-hanke (31.8. asti)

 ◆ Ari Sainio, fil. yo, suunnittelija, 

selkokirjallisuus / osa-aikainen

 ◆ Minna Salonen, VM, projektisuunnittelija, 

Lukutuki-hanke (31.3. asti ja 1.9. alk.)

 ◆ Jenni Sipilä, FM, suunnittelija / osa-aikainen

 ◆ Eliisa Uotila, FM, suunnittelija /  

osa-aikainen (perhevapaalla 31.7. asti)

Tikoteekki 

 ◆ Eija Roisko, KM, Tikoteekin kehittämispäällikkö

 ◆ Katja Burakoff, FM, puheterapeutti, 

asiantuntija / osa-aikainen

 ◆ Marina Green-Järvinen, tietokoneyliasentaja, 

lastentarhan opettaja, asiantuntija

 ◆ Kaisa Laine, FM, puheterapeutti, asiantuntija 

/ osa-aikainen (perhevapaalla 2.11. alk.)

 ◆ Kaisa Martikainen, FM, puheterapeutti, 

erityisasiantuntija

 ◆ Annakaisa Ojanen, FM, puheterapeutti, 

asiantuntija / osa-aikainen

 ◆ Anu Sallinen, FK, suunnittelija

 ◆ Virpi Yiannakou, puhevammaisten 

tulkki, asiantuntija

Papunet 

 ◆ Timo Övermark, insinööri AMK, 

Papunetin kehittämispäällikkö

 ◆ Paula Alho, yo-merkonomi, 

verkkotoimittaja / tuntityö

 ◆ Päivi Honkonen, merkonomi, graafinen suunnittelija

 ◆ Arto Joutsimäki, KK, IT-suunnittelija /  

osa-aikainen, Selkoilmaisu arjen tukena -hanke

 ◆ Kari Lahti, IT-suunnittelija

 ◆ Heikki Paananen, yo-merkonomi/atk, 

IT-suunnittelija

 ◆ Arto Paappanen, datanomi, IT-suunnittelija

 ◆ Marko Peltomäki, FM, tietohallintopäällikkö

 ◆ Raisa Rintamäki, FM, verkkotoimittaja 

(perhevapaalla 25.2. asti)

 ◆ Ville Rouhiainen, IT-tradenomi 

(opiskelija), IT-suunnittelija/tuntityö

 ◆ Tanja Räsänen, FM, projektisuunnittelija, 

Selkoilmaisu arjen tukena -hanke 

(vuorotteluvapaalla 11.3. asti)

 ◆ Suvi Vaarla, VTL, suunnittelija (1.1.–27.2.)

 ◆ Mira Vihmo, TM, projektisuunnittelija, 

Selkoilmaisu arjen tukena -hanke (vuorotteluvap. 

sij. 11.3. asti ja uusi työsuhde 15.5.–15.6.)

 ◆ Hannu Virtanen, FK, projektipäällikkö, 

Selkoilmaisu arjen tukena -hanke

 ◆ Maija Ylätupa, toimintaterapeutti,  

asiantuntija

Liite 6
HENKILÖKUNNAN LUOTTAMUSTOIMET

Toiminnanjohtaja Marianna ohtonen

 ◆ Aspa-säätiön hallituksen jäsen

 ◆ Kuntoutuksen edistämisyhdistys ry:n 

hallituksen jäsen

 ◆ Kehitysvamma-alan asumisen 

neuvottelukunnan työvaliokunnan jäsen

 ◆ Kehitysvammaisten Tukiliiton 

Eettisen neuvoston jäsen

 ◆ Niilo Mäki -säätiön valtuuskunnan jäsen

 ◆ Vates-säätiön valtuuskunnan varajäsen

 ◆ Lastensuojelun Keskusliiton hallituksen varajäsen

 ◆ SOSTE:n valtuuston varajäsen
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Asiantuntija Sisko Rauhala 

 ◆ Vammaiskumppanuus ry:n hallituksen jäsen

 ◆ Suomen ICSW-toimikunnan hallituksen jäsen

 ◆ liiton yhteyshenkilö EASPD:ssä

Talous -ja hallintopäällikkö Eija Aukio 

 ◆ Vammaiskumppanuus ry:n hallituksen varajäsen

Tutkimuspäällikkö Antti Teittinen 

 ◆ Suomen vammaistutkimuksen seuran puheenjohtaja

Kansalaisuusyksikön johtaja Susanna Hintsala

 ◆ Kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunnan 

laatuvaliokunnan puheenjohtaja

 ◆ Sosiaali- ja terveysministeriön kehitysvammaisten 

asumisohjelman seurantaryhmän sihteeri

 ◆ Ympäristöministeriön Kehas-

koordinaatioryhmän 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

Vaikuttamistoiminnan päällikkö Marika Ahlstén 

 ◆ Kehitysvammaliiton Syrjäytymisestä osallisuuteen 

– Kehitysvammaiset ihmiset töihin -projektin 

ohjausryhmän puheenjohtaja (31.5.2015 asti)

 ◆ Kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunnan 

(KVANK) Työn ja päivätoiminnan valiokunnan 

sihteeri (30.6.2015 asti) ja jäsen

 ◆ Kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunnan 

(KVANK) Työn ja päivätoiminnan 

valiokunnan laatukriteerityöryhmän 

sihteeri (30.6.2015 asti) ja jäsen

 ◆ Vates-säätiön valtuuskunnan varsinainen jäsen

 ◆ Vates-säätiön Kyvyt käyttöön -verkoston jäsen

 ◆ Kehitysvammaliiton edustaja 

Vammaisfoorumin työllisyysryhmässä

 ◆ Kehitysvammaliiton edustaja 

Vammaisfoorumin vaikuttajaverkostossa

Asiantuntija Minna Harjajärvi

 ◆ Kehitysvammaliiton edustaja Kuluttajaparlamentissa

Tutkija Hannu Vesala

 ◆ Kuntoutuksen edistämisyhdistys ry:n 

hallituksen jäsen 5/2015 saakka

Erityisasiantuntija Erja Pietiläinen

 ◆ THL:n Vammaispalveluiden käsikirjan 

toimitusneuvoston jäsen

 ◆ Vammaisten lasten ja nuorten 

tukisäätiön YTRY-verkoston jäsen

 ◆ Ensitietoverkosto, ylläpitäjänä Jaatinen ry

Suunnittelija Henna Kara

 ◆ Selkokeskuksen neuvottelukunnan jäsen

 ◆ Selkokeskuksen asiantuntija

Elinikäisen oppimisen yksikön va� johtaja Sakari Kilkki

 ◆ Celian hallitus

Elinikäisen oppimisen yksikön johtaja Leena Kokko

 ◆ Suomen kustannusyhdistyksen 

oppimateriaalityöryhmän jäsen

 ◆ Suomen kustannusyhdistyksen 

pakolaistyöryhmän jäsen

Selkokeskuksen kehittämispäällikkö Leealaura Leskelä

 ◆ Lukutuki–Läsombud-hankkeen 

ohjausryhmän jäsen, LL-Center/FDUV

 ◆ Suomen kielen lautakunnan jäsen, 

Kotimaisten kielten keskus

Projektipäällikkö Hannu Virtanen

 ◆ Kulttuuria kaikille -palvelu, 

Kulttuuripassin ohjausryhmä

Saavutettavuusyksikön johtaja Sami Älli

 ◆ LVM:n Esteettömän viestinnän 

toimenpideohjelman seurantatyöryhmän jäsen

 ◆ NKL:n koordinoiman verkkosivujen 

Esteettömyys huomioitu -leiman myöntämisestä 

vastaavan ohjausryhmän jäsen

 ◆ Invalidiliiton koordinoiman Suomen 

Design for All -verkoston jäsen

 ◆ Mikkelin ammattikorkeakoulun ”Erityisnuoret ja 

digiajan osallisuus” -hankkeen ohjausryhmän jäsen

Papunetin kehittämispäällikkö Timo Övermark

 ◆ LVM:n esteettömyysasioiden 

kansainvälisen seurantaryhmän jäsen

 ◆ Invalidiliiton ja Avaavan koordinoiman 

Suomen Design for All -verkoston jäsen

 ◆ Invalidiliiton ja Avaavan koordinoiman Suomen 

Design for All -verkoston nk. ydinryhmän jäsen

 ◆ Aspa-säätiön Sähköisen turvallisuuspelin 

tuottaminen -hankkeen ohjausryhmän jäsen

Kehittämispäällikkö Petri ilmonen

 ◆ FDUV:n Lättläst IT -projektin ohjausryhmän jäsen

Tikoteekin kehittämispäällikkö Eija Roisko

 ◆ Aivoliiton Juttu-tupa-verkoston ohjausryhmän jäsen

 ◆ GeroCenterin Kuntoutujan osallistaminen 
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tavoitteenasettamisprosessiin ja 

tavoitteiden saavuttamisen arviointiin 

-hankkeen ohjausryhmän jäsen

 ◆ ISAAC Suomi Finland ry:n puheenjohtaja

Tikoteekin iT-asiantuntija Marina green-Järvinen

 ◆ EASPD:n PCT-ryhmän jäsen (Interest Group 

on Person Centered Technology)

Tikoteekin erityisasiantuntija Kaisa Martikainen

 ◆ LSKS:n ehkäisevän työn neuvottelukunnan jäsen 

Viestintäpäällikkö Anneli Puhakka

 ◆ Pieni ele -keräystoimikunnan jäsen

Liite 7
KEHITYSVAMMALIITON 

KANNANOTOT JA LAUSUNNOT

Kannanotot

 ◆ Kehitysvammaisten asumisen ohjelman (Kehas) 

toimeenpanon tilanteesta (16.12.2015) 

 ◆ Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallisesta 

valvontaohjelmasta (20.11.2015) 

 ◆ Suomen Lastenneurologisen yhdistyksen Lasten 

ja nuorten hyvä kuntoutus -suositus (27.8.2015) 

 ◆ Vammaisuuteen liittyvän osaamisen 

kehittäminen sosiaali- ja terveydenhuollon 

toimintakentässä (20.4.2015) 

 ◆ Vammaislakien yhteensovittamista 

jatkettava (20.4.2015) 

 ◆ Kehitysvammaisten henkilöiden 

työllistymistä edistettävä (20.4.2015)

Lausunnot

 ◆ Hallituksen esityksestä 93/2015 (tapaturma- ja 

ammattitautiturva työtoiminnassa) (18.11.2015) 

 ◆ Asumistukijärjestelmien yhdistämisestä (14.10.2015) 

 ◆ Eräiden erityisryhmien tapaturma- ja 

ammattitautiturvan järjestämisestä (29.9.2015) 

 ◆ Hallituksen esitysluonnoksesta laiksi 

kehitysvammaisten erityishuollosta 

annetun lain muuttamisesta (20.8.2015) 

 ◆ Hankintalain kokonaisuudistuksen 

valmisteluryhmän mietinnöstä (18.6.2015) 

 ◆ Vammaislainsäädännön uudistamisesta (18.6.2015) 

 ◆ Sosiaalihuollon työelämäosallisuutta selvittäneen 

työryhmän loppuraportista (6.2.2015) 

Liite 8
PAPUNETIN YHTEISTYÖJÄRJESTÖT 2015

 ◆ Aivoliitto ry

 ◆ Autismi- ja Aspergerliitto ry

 ◆ Förbundet De Utvecklingsstördas Väl rf.

 ◆ Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

 ◆ Me Itse ry

 ◆ Suomen CP-liitto ry

Liite 9
PAPUNETIN JOHTORYHMÄ 2015

 ◆ Piia Aro-Pulliainen, Aivoliitto ry (puheenjohtaja)

 ◆ Marlene Ahlberg, Förbundet De 

Utvecklingsstördas Väl rf.

 ◆ Pia Björkman, Kehitysvammaisten 

Tukiliitto ry, 31.12.2015 asti

 ◆ Merja Jarva, Kehitysvammaliiton 

hallitus, 12.9.2015 asti

 ◆ Katariina Mäkelä, Autismi- ja 

Aspergerliitto ry, 18.5.2015 asti

 ◆ Tarja Parviainen, Autismi- ja 

Aspergerliitto ry, 18.5.2015 alkaen

 ◆ Eija Roisko, Kehitysvammaliitto ry, Tikoteekki

 ◆ Henrik Särkkä, Me Itse ry

 ◆ Ilona Toljamo, Suomen CP-liitto ry

Liite 10
SELKOILMAISU ARJEN TUKENA 

HANKKEEN OHJAUSRYHMÄ

 ◆ Hannele Kaila-Viitanen, palvelupäällikkö, 

Turun Bovallius-ammattiopisto

 ◆ Pirjo Laine, toimintaterapeutti, 

Aivoliitto ry, Juttu-tupa-verkosto 

 ◆ Henna-Maija Syrjälä, koordinaattori, 

SANL / Luetaan yhdessä -verkosto

 ◆ Jaana Teräväinen, tiedottaja, 

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

 ◆ Tanja Räsänen, projektisuunnittelija, 

Kehitysvammaliitto ry, Papunet, 

11.3. asti vuorotteluvapaalla

 ◆ Mira Vihmo, projektisuunnittelija, 

Kehitysvammaliitto ry, Papunet, 11.3. asti

 ◆ Hannu Virtanen, projektipäällikkö, 

Kehitysvammaliitto ry, Papunet

 ◆ Sami Älli, Saavutettavuusyksikön johtaja, 

Kehitysvammaliitto ry, Papunet

Liite 11
SELKOKESKUKSEN NEUVOTTELUKUNNASSA 

EDUSTETTUNA OLEVAT TAHOT

 ◆ Aivoliitto ry 

 ◆ Autismi- ja Aspergerliitto 

 ◆ Axxell, Monikulttuurisuuskeskus 

 ◆ Celia-kirjasto 

 ◆ Diakonia-ammattikorkeakoulu 

 ◆ Eläkeläiset ry 

 ◆ Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry 

 ◆ Erilaisten oppijoiden liitto ry 

 ◆ FDUV/LL-Center 
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 ◆ HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu 

 ◆ Helsingin Diakoniaopisto 

 ◆ Helsingin seudun erilaiset oppijat ry 

 ◆ Helsingin yliopisto 

 ◆ Jyväskylän yliopisto 

 ◆ Kehitysvammaisten Tukiliitto ry 

 ◆ Kehitysvammatuki 57 

 ◆ Kehitysvammaliitto/Opike 

 ◆ Kehitysvammaliitto/Papunet 

 ◆ Keskuspuiston ammattiopisto 

 ◆ Kirkkohallitus 

 ◆ Kotimaisten kielten keskus 

 ◆ Kriminaalihuollon 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 

 ◆ Suomen kirjastoliitto 

 ◆ Suomi-seura 

 ◆ Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 

 ◆ Turun kristillinen opisto 

 ◆ Työväen sivistysliitto TSL 

 ◆ Valtakunnallinen vammaisneuvosto 

 ◆ Vanhustyön keskusliitto 

 ◆ Verohallinto 

 ◆ Yleisradio Oy 

 ◆ Äidinkielen opettajain Liitto ry

Liite 12
SELKOUUTISTEN JA LLBLADETIN 

TOIMITUSNEUVOSTO 2014–2015

 ◆ Pertti Rajala (puheenjohtaja)

 ◆ Leealaura Leskelä (sihteeri)

 ◆ Sakari Kilkki, KVL/Opike

 ◆ freelance-toimittaja Matti Välimäki

 ◆ s2-opettaja Tanja Vauhkonen

 ◆ ruotsinopettaja Sisko Harkoma

 ◆ opiskelija Jana Sassakova

 ◆ toimittaja Markku Juusola

 ◆ toimituksen edustus:  

Petri Kiuttu 1.5.2015 lähtien,  

Markku Juusola 1.5.2015 asti,  

Maria Österlund, Kaisa Kaatra

Liite 13
VERNERIN JÄSENET 2015

 ◆ Avain-säätiö

 ◆ Carea

 ◆ Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä

 ◆ Eteva kuntayhtymä

 ◆ Helsingin kaupunki

 ◆ Honkalampi-säätiö

 ◆ Kehitysvammaisten Palvelusäätiö

 ◆ Kehitysvammaisten Tukiliitto

 ◆ Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä

 ◆ Pirkanmaan sairaanhoitopiiri

 ◆ Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja 

sosiaalipalvelujen kuntayhtymä

 ◆ Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

 ◆ Rinnekoti-Säätiö

 ◆ Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

 ◆ Vaalijalan kuntayhtymä

 ◆ Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymä

Liite 14
VERNERIN NEUVOTTELUKUNTA JA YHTEYSHENKILÖT

 ◆ Avain-säätiö, Juha Mettälä

 ◆ Carea, Timo Pesu

 ◆ Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä, 

Marjut Mäki-Torkko

 ◆ Eteva kuntayhtymä, Tiina Roikonen

 ◆ Helsingin kaupunki, Mikaela Westergård

 ◆ Honkalampi-säätiö, Jouko Liukkonen

 ◆ Kehitysvammaisten Palvelusäätiö, Elina Leinonen

 ◆ Kehitysvammaisten Tukiliitto, Merja Määttänen

 ◆ Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä, Anita Uusitalo

 ◆ Pirkanmaan sairaanhoitopiiri, Tuulikki Parikka

 ◆ Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja 

sosiaalipalvelujen kuntayhtymä, Jari Nevanto

 ◆ Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, Päivi Lauri

 ◆ Rinnekoti-Säätiö, Sirpa Granö

 ◆ Satakunnan sairaanhoitopiirin 

kuntayhtymä, Jouko Alinen

 ◆ Vaalijalan kuntayhtymä, Ilkka Jokinen

 ◆ Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin 

kuntayhtymä, Seija Aaltonen

Liite 15
VERNERIN JOHTORYHMÄ 2015

 ◆ Tarja Saranpää, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri

 ◆ Tiina Roikonen, Eteva

 ◆ Jaana Teräväinen, Kehitysvammaisten Tukiliitto

 ◆ Jouko Alinen, Satakunnan sairaanhoitopiiri

 ◆ Timo Pesu, Carea

 ◆ Kirsi Örö, Helsingin kaupunki

 ◆ Sami Älli, Kehitysvammaliitto

 ◆ Sirpa Granö, Rinnekoti-Säätiö 

Liite 16
KITPROJEKTIN OHJAUSRYHMÄ 2014–2016

Puheenjohtaja

 ◆ Marika Ahlstén, erityissuunnittelija, 

Kehitysvammaliitto
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Sihteeri

 ◆ Heikki Seppälä, erityisasiantuntija, 

Kehitysvammaliitto

Jäsenet

 ◆ Mika Ala-Kauhaluoma, tutkimus- ja 

kehittämispäällikkö, Kuntoutussäätiö

 ◆ Raili Ceder-Lund, palvelupäällikkö, Sotek-säätiö

 ◆ Arto Havo, toimitusjohtaja, Parik-säätiö

 ◆ Anne Korhonen, Riitta Karhapää 4/14–8/15, 

kehittämiskoordinaattori, VATES-säätiö

 ◆ Heli Kulmala, vammaistyön 

johtaja, Kotkan kaupunki

 ◆ Ulla Paronen, sosiaaliohjaaja, Haminan kaupunki

 ◆ Timo Pesu, erityispalveluiden 

suunnittelija, toimintapalvelut, Carea 

kuntayhtymä / sosiaalipalvelut

Liite 17
FASDNEUVOTTELUKUNNAN JÄSENET

 ◆ Maria Kuukkanen (pj)

 ◆ Anu Salonen

 ◆ Anna Asikainen

 ◆ Susanna Hintsala

 ◆ Sari Somer

 ◆ Minna Harjajärvi 

 ◆ Åse Fagerlund

 ◆ Maarit Andersson

Liite 18
TIKOTEEKIN JOHTORYHMÄ

 ◆ sosiaalipalvelujen johtaja Anu Romppainen, pj.  

(KVL hallitus, Carea)  

28.10. alkaen palvelupäällikkö Timo Pesu  

 ◆ erikoissuunnittelija Sarianna Savolainen (THL)

 ◆ vastuuyksikköjohtaja Riitta Korkiatupa (EPSHP)

 ◆ AAC-ohjaaja, puhevammaisten tulkki Sari Keskitalo 

(Invalidiliiton Lahden kuntoutuskeskus)

 ◆ johtava puheterapeutti Jaana Salminen, Helsingin 

kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto

 ◆ erityispedagogiikan yliopistonlehtori 

Elina Kontu (Helsingin yliopisto)

 ◆ lastenneurologian erikoislääkäri  

Tommi Salokivi, Varsinais-Suomen ehp

 ◆ palvelupäällikkö Ilona Toljamo, Suomen CP-liitto

 ◆ puheterapeutti Piia Aro-Pulliainen, Aivoliitto

 ◆ Saavutettavuusyksikön johtaja  

Sami Älli, Kehitysvammaliitto

 ◆ Tikoteekin kehittämispäällikkö  

Eija Roisko, Kehitysvammaliitto





Hyvä elämä kuuluu kaikille� Toimimme 
yhdenvertaisuuden ja osallisuuden 

puolesta yhdessä jäsentemme ja 
kumppaneidemme kanssa�

Kehitysvammaliitto
Viljatie 4 A

00700 Helsinki

kvl@kvl�fi
p� 09 348 090
www�kehitysvammaliitto�fi

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