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Aktiivisen 
vaikuttamisen vuosi
K U L U N U T  V U O S I  O L I  S U O M E N 

100-vuotis juhlavuosi ja Kehitysvam-
maliiton 65. toimintavuosi. Sata-
vuotiaassa Suomessa oli käynnissä 
monenlaisia hyvinvointiyhteiskun-
taamme koskevia muutoksia. Pit-
kään valmisteltavana ollut ja kiistelty 
sote- ja maakuntauudistus sekä valin-
nanvapauslainsäädännön ja vam-
maislainsäädännön uudistaminen 
heijastuivat kohderyhmiemme elä-
mään ja yhteistyökumppaneiden 
toimintaan. Jäsenistömme ja kumppa-
nimme valmistautuivat muutokseen, 
joka asemoi niiden roolit ja tehtävät 
uudella tavalla. Haastavaksi tilanteen 
tekivät poliittiset linjaukset, joita Sipi-
län hallitus määritteli toimintavuoden 
aikana useamman kerran uudelleen.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen 
kokonaisuus tulee mitä todennäköi-
simmin rakentumaan uudella tavalla. 
Asiakkaan valinnanvapaus lisään-
tyy ja julkisten palvelujen tuottami-
sen ja järjestämisen tavat muuttuvat. 
Muuttuvissa rakenteissa keskeisiä 
tavoitteitamme on turvata kehitys- 
ja puhevammaisten ihmisten itse-
määrääminen ja osallisuus sekä 
palvelujen laatu ja saatavuus.

Laajat lainsäädäntöuudistukset 
ja suunnitellut rakennemuutokset 
aiheuttivat epävarmuutta jäsenistös-
sämme ja alan toimijoiden parissa. 
Asemamme alan osaamisen kehittä-
jänä vahvistui ja koulutus- ja kehit-
tämispalvelujemme kysyntä säilyi 
korkeana. Pitkäjännitteinen kehit-
tämis- ja tutkimustyömme sekä 
kokemusasiantuntijuuteen pohjau-
tuva toimintamme loi pohjaa uusille 
kumppanuuksille, joita syntyi liiton 
sääntöuudistuksen myötä.

Toimintavuosi oli aktiivisen vai-
kuttamisen vuosi. Tavoitteemme 
oli vaikuttaa ennakoivasti poliitti-
seen päätöksentekoon ja lainsäädän-
tövalmisteluun ja tuoda julkiseen 
keskusteluun kehitys- ja puhevam-
maisten ihmisten elämänmittaiset 
tuen tarpeet, itsemääräämisen tuke-
minen, vammaisten ihmisten heikko 
taloudellinen asema ja yhteiskun-
nan saavutettavuus. Säästötoimien 
kohdentaminen kaikista heikoim-
massa asemassa olevien vammais-
ten henkilöiden palveluihin ja 
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vammaisten osallisuus itseään kos-
kevassa päätöksenteossa hankintojen 
kilpailutuksessa nousivat poliittisissa 
tapaamisissa ja keskusteluissa keskei-
siksi teemoiksi. Selkokielisen tiedon 
kasvava tarve tunnistettiin ja siihen 
haettiin ratkaisuja eri hallintokuntien 
kanssa. Osallistuimme työelämäosal-
lisuutta tukevan lainsäädännön val-
mistelutyöhön verkostoitumalla 
alalla toimivien järjestöjen kanssa. 

Vaikutimme vammaislainsää-
dännön uudistamiseen tuomalla 
esille kehitys- ja puhevammaisten 
ihmisten aseman elämänmittaisten 
vammaispalvelujen käyttäjinä. Vai-
keimmin vammaisten lasten oikeus 
tavalliseen elämään ja perheiden 
tukeminen kotiin saatavia palveluja 
kehittämällä oli vaikuttamistoimin-
tamme keskiössä. Kehitimme toi-
mintamalleja ja materiaaleja, joilla 
tuetaan vaikeimmin kehitys- ja puhe-
vammaisten ihmisten lähiyhteisöjä. 
Osallistuimme järjestöjen yhteisen Ei 
myytävänä! -kansalaisaloitteen vai-
kuttamistyöhön yhdessä KVANKin 
ja Vammaisfoorumin kanssa tapaa-
malla keskeisiä ministereitä ja laati-
malla kannanottoja sekä viestinnällä. 

Huoli kehitys- ja puhevammaisten 
ihmisten kuntoutuksen saatavuudesta 
nousi verkostojen ja jäsenistömme 
kautta esille. Käynnistimme esiselvi-
tystyön kehitys- ja puhevammaisten 
kuntoutuksen tilanteesta Suomessa.

Kasvavalla joukolla nuorista, jo 
50  000 nuorella, on laaja-alaisia 
oppimisen ongelmia. Samaan aikaan 
toisen asteen ammatillisen koulu-
tuksen tarjonta eri puolilla Suomea 
vaihtelee ja osa kehitys- ja puhevam-
maisista nuorista uhkaa jäädä kou-
lutuksen ulkopuolelle. Vaikutimme 
toisen asteen koulutuksen reformiin 
korostaen alueellista saatavuutta, 
koulutuksen laatua ja nivelvaiheiden 
merkitystä siirryttäessä perusope-
tuksesta toiselle asteelle ja edelleen 
työelämään ja osallisuutta tukevaan 
toimintaan. Toimme kehitysvam-
maisten ihmisten työvoimapotenti-
aalin näkyvästi esille eduskunnassa 
toteutetun Tavoitteena työ -kampan-
jan ja viestinnän avulla. 

Kehitysvammali i ton toimin-
taa ohjasi vahva arvopohja. Strate-
giamme mukaisesti tavoittelimme 
kaikessa toiminnassamme päämää-
räämme Pois marginaalista. Sitä 
kohti kulkeminen ei onnistu ilman 
laajoja kumppanuusverkostoja, tii-
vistä jäsenyhteistyötä, kokemus-
asiantuntijoiden aitoa osallisuutta 
ja osaavaa henkilöstöä. Kiitos kulu-
neesta vuodesta kuuluu heille kaikille.

MARIANNA OHTONEN 

Toiminnanjohtaja 

Kehitysvammaliitto

JÄRJESTIMME TAVOITTEENA TYÖ -KAMPANJAN, JOSSA KEHITYSVAMMAISET NUORET SAIVAT 
EDUSKUNNASTA TET-HARJOITTELUPAIKKOJA. KUVA: MIINUKKA TUOMINEN-HAKOILA
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MUSIIKKI KUULUU KAIKILLE -HANKE. KUVA: TANJA RÄSÄNEN

Vuonna 2017 Suomi täytti 100 vuotta ja

Kehitysvammaliitto 65 vuotta.

Kehitysvammaliitossa on neljä yksikköä: 

Kansalaisuus, Saavutettavuus, 

Elinikäinen oppiminen ja 

Taloushallinnon ohjaus- ja tukipalvelut. 

Lisäksi liitossa on yleishallinto. 

Vuoden 2017 lopussa 

Kehitysvammaliitossa oli 77 työntekijää. 

Työskentelemme yhdessä 

kehitys- ja puhevammaisten ihmisten, 

selkokielen käyttäjien, 

perheiden ja muiden lähi-ihmisten, 

erilaisten organisaatioiden ja viranomaisten 

sekä eri alojen ammattilaisten kanssa. 

Kohtaamisen ja  
osallisuuden vahvistaminen
Kehitysvammaliitto tekee 

monenlaista vaikuttamistyötä.

Vuonna 2017 Kehitysvammaliiton työntekijät 

tapasivat poliitikkoja ja kertoivat heille 

esimerkiksi selkokielestä ja

kehitysvammaisten ihmisten työllistymisestä. 

Tapaamisten tavoitteena on, 

että poliitikoilla olisi tietoa

kehitys- ja puhevammaisten ihmisten asioista,

kun he päättävät palveluista ja uusista laeista. 

Toimme kehitys- ja puhevammaisten ihmisten

asiaa esiin myös kirkon uudistuksissa sekä

ammatillisen koulutuksen muutoksessa. 

Kehitysvammaliitossa tehtiin tutkimusta

kehitysvammaisten ihmisten työllistymisestä,

asumisesta ja koulujärjestelmästä. 

Tikoteekki järjesti vuorovaikutuskoulutuksia

ja kehitti kommunikoinnin materiaaleja.

Kehitysvammaliitossa on paljon erilaisia hankkeita,

jotka lisäävät vammaisten ihmisten mahdollisuuksia

osallistua tapahtumiin ja yhteiskunnan toimintaan.

Musiikki kuuluu kaikille -hankkeessa 

tuotettiin tietoa musiikkitapahtumista

kuvasymboleilla ja selkokielellä. 

Vuosi 2017 lyhyesti 
selkokielellä
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KEHITYSVAMMALIITON OPINTOPÄIVÄT.KAIJA SELIN: SUOMALAINEN KÄPYHYMNI. 
MILLAINEN SUOMI ON? -HAASTEEN SATOA.

Helmikuussa järjestettiin 

Minä luen sinulle -kampanja. 

Suomea opiskelevat maahanmuuttajat 

kävivät lukemassa selkokielisiä kirjoja ja lehtiä 

kehitysvammaisille ihmisille ja vanhuksille. 

Somettamalla uutta kohtaamista -hankkeessa 

kehitetään uutta sosiaalisen median palvelua, 

jossa on helppo tutustua uusiin ihmisiin.

Papunet järjestää joka vuosi kuvataidekilpailun. 

Vuonna 2017 kilpailun aiheena oli Ystävyys. 

Kilpailuun lähetettiin 494 työtä. 

Se on kaikkien aikojen ennätys.

Selkokielinen Verneri.net on 

kehitysvammaisten nuorten ja aikuisten 

oma verkkopalvelu. 

Vuonna 2017 Verneri.netin selkosivuilla julkaistiin

lukijoiden töitä aiheesta Millainen Suomi on.

Alan osaamisen kehittäminen
Kehitysvammaliitto järjestää koulutuksia

vammaisalan työntekijöille, opettajille, 

vammaisten ihmisten läheisille 

ja viestinnän ammattilaisille. 

Vuonna 2017 koulutimme 

esimerkiksi seuraavista aiheista: 

kehitysvammaisuus, selkokieli,

itsemääräämisen tukeminen, 

yksilökeskeinen elämänsuunnittelu, 

päivä- ja työtoiminta, seksuaalisuus

sekä vuorovaikutus ja kommunikointi. 

Vuoden 2017 päätapahtuma oli opintopäivät, 

joiden aiheena oli Pois marginaalista.

Kehitysvammaliitto jakoi tietoa 

esimerkiksi liiton eri verkkosivuilla, 

Ketju-lehdessä, messuilla ja Facebookissa. 

Kehitysvammaliitto julkaisi myös kirjoja, 

videoita ja oppaita esimerkiksi 

kehitysvammaisuudesta, selkokielestä,

opetuksesta ja kommunikoinnista. 

Kehitysvammaliiton eri yksiköt neuvoivat

ja vastasivat kysymyksiin

verkkosivuilla ja puhelimessa. 

KEHITYSVAMMALIITON VUOSIKERTOMUS 2017 | VUOSI 2017 LYHYESTI SELKOKIELELLÄ | 7



Papunet avasi vuonna 2017 

uuden saavutettavuussivuston.

Sivustolla kerrotaan, 

miten verkkosivuista voi tehdä 

mahdollisimman selkeät ja 

helppokäyttöiset kaikille käyttäjille. 

Oikeus omaan kotiin
Vuonna 2017 olimme mukana kehittämishankkeessa,

jossa mietittiin sopivia asumisvaihtoehtoja

kehitysvammaisille ihmisille Etelä-Karjalassa. 

Hankkeessa selvitettiin, millaisia palveluja 

kehitysvammaiset ihmiset tarvitsevat, 

jos he asuvat omassa kodissaan. 

#kotimatkalla-hankkeessa 

kehitettiin nuorille tukiasumista. 

Vammaisjärjestöillä oli vuonna 2017 

yhteinen Ei myytävänä! -kampanja.

Kampanja keräsi kannattajia 

kansalaisaloitteeseen, 

jonka tavoitteena on lopettaa

vammaisten henkilöiden 

välttämättömän avun ja tuen kilpailuttaminen.

Lasten ja nuorten oikeus 
tavalliseen elämään
Järjestimme koulutusta FASD-nuorille, 

heidän kanssaan työskenteleville ammattilaisille

sekä sijaisperheille.

Julkaisimme FASDista tietoa ja videoita 

esimerkiksi Facebookissa.

FASD on lyhenne englannin kielen sanoista 

fetal alcohol spectrum disorders. 

Se tarkoittaa erilaisia vaurioita, 

joita alkoholi voi aiheuttaa sikiölle.

Sikiö voi vaurioitua, jos äiti juo alkoholia, 

kun hän on raskaana. 

FASD-henkilöllä voi olla vaikeuksia 

esimerkiksi oppimisessa

ja vuorovaikutuksessa.

Vuoden 2017 kuntavaaleissa

kampanjoimme sen puolesta, 

että kaikki voisivat opiskella 

tavallisessa koulussa 

tasa-arvoisesti muiden kanssa. 

MITÄ FASD-VERTAISTUKI ON ANTANUT? -VIDEO.
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Kansalaistaidot kaikille
Kehitysvammaliitolla oli vuonna 2017 

monia työllistymiseen liittyviä hankkeita. 

Palkkaa mut -hankkeessa kehitettiin 

työhönvalmennusta ja vertaisryhmätoimintaa

sekä tehtiin yhteistyötä työnantajien kanssa. 

Tavoitteena työ -kampanjassa 

kansanedustajia innostettiin ottamaan 

kehitysvammaisia koululaisia 

harjoittelujaksolle eduskuntaan. 

Harjoitteluun osallistui 19 koululaista, 

heidän opettajansa, koulunkäyntiavustajansa 

ja 53 kansanedustajaa. 

Kehitysvammaliitto on myös mukana kehittämässä

ammattikoulutusta kehitysvammaisille nuorille

Sansibarissa, Tansaniassa.

Kehitysvammaliitto julkaisi esimerkiksi

selkokielisen iPad tutuksi -kirjan ja

kehitti pelillistä materiaalia 

arjessa pärjäämisen tueksi. 

Vuonna 2017 julkaisimme myös 

viisi uutta selkokielistä kaunokirjaa. 

Nyt esimerkiksi Draculan voi lukea selkokielellä.

Kehitysvammaliiton Selkokeskus teki yhteistyönä

monenlaisia selkokielisiä materiaaleja. 

Aiheina olivat esimerkiksi ensiapu ja kuntavaalit.

Selkokeskus julkaisi Selkosanomat-lehteä suomeksi

ja LL-Bladet-lehteä ruotsiksi. 

Papunetin sivuille lisättiin 

työhön liittyviä sanoja tukiviitottuna. 

Lisäksi Papunetin kuvapankkia täydennettiin 

kuvilla, jotka tukevat 

maahanmuuttajien suomen opiskelua.

KUVA: DARAJANI JULKAISIMME YHDESSÄ OIKEUSMINISTERIÖN KANSSA 
SELKOESITTEEN KUNTAVAALEISTA.
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Muutamia vaikuttavia lukuja toiminnastamme

Kehitysvammaliitto 
järjesti

204
koulutus tilaisuutta, 

joihin osallistui lähes

6 300
henkilöä.

Papunetin verkko-
palveluiden sivuja 
katsottiin yli

13,6
miljoonaa kertaa. 

Vierailijoita 
sivuilla oli yli

2
miljoonaa. 7

tutkimus julkaisua.

Papu market-
ohjelmalla kaupassa-
käyntiä harjoitteli yli

88 000
yksittäistä käyttäjää.

Oppimateriaalikeskus Opike myi tuotteita

237 564
eurolla, kasvua

8 %
edellisvuodesta.

Selkokirjallisuuden 
kysyntä kasvoi

25 %.

Papunetin kuvapankin 
kävijämäärä nousi 
viime vuoteen 
verrattuna

20 %.
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Tiedotusvälineissä 
julkaistiin 

489
juttua, joissa 
Kehitysvammaliitto 
oli osallisena.

761
henkilöä sai 
neuvoja Tikoteekin 
asian tuntijoilta. 

Lisäksi avointen 
ovien päivissä kävi

656
opiskelijaa.

Selkokirjallisuuden 
valtiontukea 
haki ennätys-
määrä hakijoita:

74
selkokirjojen tekijää.

Minä luen sinulle 
-kampanjaan osallistui

100
vanhus- ja vammaistyön 
yksikköä 

sekä

800
maahanmuuttajalukijaa.

Selkokeskus teki 

60
selko tekstin 
muokkausta, 

47
selkotunnus tarkistusta, 

9
selkotekstin 
arviointia sekä

3
selkovideotarkistusta.

Liiton Facebook-
kanavilla oli 
yhteensä yli

24 000
seuraajaa.

Liiton 
jäsenmaksutuotot 
kasvoivat

23 %.
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Kohtaamisen ja 
osallisuuden 
vahvistaminen
KEINOJAMME KOHTAAMISEN JA OSAL-

lisuuden vahvistamiseen vuonna 2017:

 ◆ Lainsäädäntöön vaikuttaminen
 ◆ Tutkimustoiminta
 ◆ Puhevammaisten 

henkilöiden lähi-ihmisten 
vuorovaikutusosaamisen 
kehittäminen

 ◆ Musiikki kuuluu kaikille -hanke
 ◆ Mentorimummot ja -papat -hanke
 ◆ Somettamalla uutta 

kohtaamista -hanke
 ◆ Verneri.net selkosivut

VAIKUTIMME 
LAINSÄÄDÄNTÖÖN
Vuosi 2017 oli vahvasti lainsäädännön 
kehittämisen vuosi. Tavoitteenamme 
oli lisätä kontakteja poliittisiin päättäjiin 
ja tässä onnistuimme hyvin. Viestimme 
tavoitteistamme ja ratkaisuehdotuksis-
tamme 17 poliitikkotapaamisessa, järjes-
timme yhden tilaisuuden työllisyyden 
teemoista eduskunnan Kansalaisinfossa 
ja osallistuimme eduskunnan esteettö-
myystoriin. Tämän lisäksi oli runsaasti 
epävirallisia tapaamisia.

Kärkiteemoina olivat vammaislaki 
(Valas), tuleva itsemääräämisoikeus-
laki, valinnanvapauslaki, työelämäosal-
lisuutta koskeva lainsäädäntö (TEOS), 
ammatillisen koulutuksen reformi sekä 
selkokieli ja saavutettavuusdirektiivi. 

Sivistysvaliokunta otti huomioon 
kantamme ammatillisen koulutuk-
sen reformin uudistamisessa. Lisäksi 
työmme näkyi kansanedustajien teke-
mässä kolmessa kirjallisessa kysymyk-
sessä hallitukselle ja yhden lakialoitteen 
sisällössä. Teemoina näissä olivat kou-
lutustakuu ja vaikeavammaiset nuoret, 
tuettu oppisopimusopiskelu ja selko-
kielen asema ja resursointi.

Laadimme 18 lausuntoa ja viisi 
kannanottoa. 

Olimme aktiivisesti mukana tulevan 
itsemääräämisoikeuslain valmistelutyö-
ryhmässä sekä Opetushallituksen kehi-
tysvamma-alan erikoisammattitutkinnon 
uudistamistyössä. Tutkinto uudistettiin 
vammaisalan erikoisammattitutkinnoksi. 

Olimme mukana uudistamassa 
kirkon saavutettavuuden toimenpi-
deohjelmaa ja osallistuimme kirkon 
vammaisuuden ja saavutettavuuden 
neuvottelukunnan työhön edistäen 
olemuskielen, kuvien ja selkokielen 
käyttöä kirkon eri toimielimissä. Vai-
kuttamistyön tuloksena selkokielen 
asema vahvistui ja kirkko tuotti selko-
kielistä tietoa ja materiaalia kirkollisista 
toimituksista ja kirkkovuodesta.

Kehitysvammaliiton vaikuttamis-
toiminnan teemoja nostettiin esiin 
myös viestinnällä. Median kiinnos-
tuksen perusteella erityisesti selko-
kielen tarve ja kehitysvammaisten 
ihmisten työllistymisen ongelmat on 
tiedostettu. Saimme selkokielestä eri 
tiedotusvälineisiin kaikkiaan 114 jut-
tua. Kehitysvammaisten ihmisten 
työllisyydestä julkaistiin 97 juttua. 

TUTKIMUS TUOTTI TIETOA 
VAIKUTTAMISTYÖN TUEKSI 
Tutkimustoimintamme keski t -
tyi kehitysvammaisten ja oppimis-
vaikeuksia omaavien henkilöiden 
työllistymiseen liittyviin kysymyk-
siin. Näissä hankkeissa julkaisimme 
yhteensä kolme tieteellistä tekstiä. 
Esitelmiä ja luentoja pidimme kolme. 

Muita tutkimuksen aiheita olivat 
kehitysvammaisten ihmisten asuminen 
ja arki, koulutusjärjestelmä sekä vam-
maispoliittinen vaikuttaminen. Asumi-
sesta ja arjesta pidimme kaksi esitelmää.

Vammaispoliittiseen vaikuttami-
seen liittyviä tieteellisiä tekstejä jul-
kaisimme kaksi. Lisäksi osallistuimme 
aktiivisesti Ihmisoikeusvaltuuskun-
nan ja vammaisten ihmisoikeusko-
mitean työhön sekä eduskunnan 
oikeusasiamiehen kidutuksen vastai-
seen tarkastustoimintaan.

Tutkimusjulkaisuja i lmestyi 
yhteensä seitsemän. 

KEHITTYVÄN KOMMUNIKOINNIN KERROKSET -ESITTEEN KUVITUSTA. KUVA: PAULA AARNIALA
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VAHVISTIMME VUORO-
VAIKUTUSOSAAMISTA JA 
LEVITIMME KOMMUNI-
KOINNIN MATERIAALEJA
Suomessa on noin 65  000 ihmistä, 
jotka eivät pysty viestimään ajatuk-
siaan, asioimaan tai vastaanotta-
maan tietoa puheen avulla. Heille 
kohtaamiset, osallisuus ja kuulluksi 
tuleminen on haasteellista. Osalle 
kommunikoinnin mahdollistavat 
apuvälineet ovat ratkaisu saada ääni 
kuuluville. Mutta olemuskielellä 
kommunikoiville, paljon tukea tar-
vitseville ihmisille apuväline osalli-
suuteen on aina toinen ihminen. 

Tikoteekk i  j a tko i  vo imaut-
t ava n  v u o rova i k u t u k s e n  m a l -
lin levittämistä toteuttamalla viisi 
peruskoulutusta 108 työntekijälle ja 
kehittämällä valmentajakoulutusta 
ja videopohjaista mentorikoulutusta 
puheterapeuteille ja asiantuntijoille. 
Lisäksi toteutettiin verkostopäivät, 
johon osallistui 36 ammattilaista.

Myös HYP-toimintamall i  ja 
OIVA-vuorovaikutusmall i  tuke-
vat lähi-ihmisten taitoja vahvistaa 
olemuskielellä kommunikoivien ja 
paljon tukea tarvitsevien puhevam-
maisten ihmisten vuorovaikutusta ja 
sitä kautta osallisuutta omissa yhtei-
söissään. HYP-mallin koulutuksiin 
ja webinaareihin osallistui yhteensä 
113 työntekijää. Koulutimme kuusi 
OIVA-ohjaajaa ja käynnistimme 11 
uuden ohjaajan koulutuksen.

“Olemme tulleet herkemmiksi asukkaan 
vuorovaikutusaloitteille ja syventyneet 
miettimään yksilöllisiä tapoja olla 
vuorovaikutuksessa. Olemme myös 
huomanneet niiden hetkien tärkeyden 
jotka eivät ole sidoksissa johonkin 
arjen ohjattuun toimintaan.” 
PALAUTE HYP-KOULUTUKSEEN 
OSALLISTUNEELTA TYÖNTEKIJÄLTÄ

“Selkeä matalan kynnyksen 
malli kokeilla voimauttavan 
vuorovaikutuksen viemistä 
käytäntöön ja arkeen. Nopea 
ja pienin resurssein tapahtuva 
ohjausmalli koko työyhteisölle.”
PALAUTE HYP-KOULUTUKSEEN 
OSALLISTUNEELTA TYÖNTEKIJÄLTÄ 

Yhteistyö Helsingin kaupungin 
Solakallion koulun ja kehitysvam-
mapoliklinikan kanssa jatkui tiiviinä. 
Toteutimme yhteensä 46 voimaut-
tavan vuorovaikutuksen hetkeä nel-
jän oppilaan kanssa ja ohjasimme 
35:tä koulun työntekijää voimaut-
tavan vuorovaikutuksen hetkien 
toteuttamiseen. Lisäksi järjestimme 
Voimauttava vuorovaikutus tutuksi 
-koulutuksen, johon osallistui 16 

työntekijää kouluista. Kehitysvam-
mapoliklinikan puheterapeuttien 
perehdyttämistä toimintamalliin jat-
kettiin koulutuspäivissä. 

Tuotimme tietoa tietokonepoh-
jaisista kommunikoinnin sovelluk-
sista ja kehitimme kommunikoinnin 
materiaaleja. Tikoteekin tuottamia 
tietokonepohjaisia kommunikoinnin 
materiaaleja tilattiin apuvälinekes-
kusten kautta asiakkaille yhteensä 60. 

SAAKO TULLA? YKSINÄISYYDESTÄ YHDESSÄOLOON -VIDEO KERTOO TIMON TARINAN.

HYP-MALLIN VAIKUTUKSESTA PUHEVAMMAISEN IHMISEN ELÄMÄÄN 
kertoi toukokuussa julkaistu Saako tulla? Yksinäisyydestä 
yhdessäoloon -video. Se kertoo Pirkanmaan sairaanhoitopii-
rin kehitysvammahuollon tukikeskuksessa nuorten kuntou-
tusosastolla asuvan Timon tarinan. Aiemmin hänen tapansa 
lähestyä toisia ihmisiä oli niin pelottava, että harva uskaltau-
tui lähietäisyydelle hänen kanssaan. Työntekijät halusivat 
luoda paremman kontaktin Timoon ja käynnistivät päivittäiset 
HYP-hetket hänen kanssaan. Tämän seurauksena Timo alkoi 
nauttia yhdessäolosta toisten kanssa. Työntekijät palkittiin 
työstään Aino Miettinen -palkinnolla. Paputuubissa videon on 
nähnyt lähes 3000 katsojaa. 
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Askel askeleelta 
kommunikoinnin 
polulla
NIILO VIRRAN tarina on esimerkki 
siitä, kuinka puhevammaisen henki-
lön mahdollisuudet kommunikoida 
kehittyvät, kun lähipiiri on aktiivinen 
ja tarjolla on erilaisia kommunikoin-
nin apuvälineitä, joista kokeilemalla 
löytyy itselle sopivimmat.

4-vuotiaasta lähtien Niilolla oli 
käytössään kommunikointikansio, 
jota hän käytti askeltamalla: juttu-
kaveri osoitti kuvia ja kertoi niiden 
viestit ja Niilo nyökkäsi, kun päästiin 
oikean viestin kohdalle.

”Kommunikointikansion käyttö 
oli hyvää, joskin vähän hankalaa. 
Minulta meinasi mennä hermot sil-
loin tällöin sen kanssa. Vanhemmat 
olivat hitaita eivätkä aina ymmärtä-
neet mitä tarkoitin”, Niilo kertoo. 

Kuvat mahdollistivat monipuolisen 
ilmaisun kielellisesti taitavalle pojalle 
ennen kirjoittamisen oppimista. Viimei-
sen parin vuoden ajan Niilo on kuiten-
kin käyttänyt tietokonetta kirjoittamalla, 
katseohjattavan laitteen avulla.

”Kirjoittamisen oppiminen on 
ollut vaikeaa ja sen harjoittelu on vie-
nyt aikaa. Kirjoittaminen oli ennen 
erittäin hankalaa, koska en jaksanut 

keskittyä. Kirjoitukseni on paljon 
parantunut”, Niilo kertoo.

Kun tietokone ei ole käytössä, 
Niilo käyttää aakkostaulua askeltaen. 
Kuvakansiot ovat jääneet.

Katseohjaus ja nyt käytössä oleva 
ohjelma mahdollistavat kommunikoin-
nin lisäksi paljon muutakin: Niilo pys-
tyy itsenäisesti ohjaamaan tele visiota, 
avaamaan ovia sekä hallitsemaan erilai-
sia toimintoja, kuten internetiä, Face-
bookia ja tietokoneen kameraa.

”Tabletissa toimiva kommuni-
kointiohjelma on tuonut mahdolli-
suuden olla yhteydessä paremmin 
kaikkiin. Tällainen kone on tosi hyvä, 
pääsen kertomaan paremmin itses-
täni. Tässä ei ole vielä tekstiviestejä, 
mutta en niitä tarvitsekaan, koska 
minulla on Facebook ja Messenger”, 
Niilo toteaa tyytyväisenä.

Opintoja ja työharjoittelua
Niilolla on selvät suunnitelmat tule-
vaisuuden suhteen. Tavoitteena on 
opiskella merkonomiksi. Lisäksi 
Niilo aikoo ruveta tekemään musiik-
kia. Sanoituksia on jo valmiina.

”Aion perustaa oman levy-yhtiön.”
Niilon mielestä kaikkien tulisi 

saada apuvälineensä kunnalta ilman 
isompia taisteluita.

”Näitä kommunikoinnin apu-
välineitä tarvitaan jatkossakin kai-
kille tarvitsijoille, koska meikäläisten 
pitäisi olla enemmän esillä.” 

KOMMUNIKOINTITAITOJEN KEHITTYMINEN VIE AIKAA JA VAIKUTUKSET OSALLISUUDEN 
LISÄÄNTYMISEEN NÄKYVÄT PITKÄLLÄ TÄHTÄIMELLÄ. 4-VUOTIAANA KUVAKANSIOIDEN 

KANSSA HARJOITTELUN ALOITTANUT NIILO KÄYTTÄÄ NYT AIKUISENA TIETOKONETTA 
KATSEOHJAUKSELLA JA AIKOO VALMISTUA MERKONOMIKSI. KUVA: ANNAKAISA OJANEN



MUSIIKKI KUULUU KAIKILLE 
Musiikki kuuluu kaikille -hankkeen tavoitteena oli kehit-
tää musiikkitapahtumien tiedollista saavutettavuutta. 
Hankkeessa tuotettiin tapahtumista materiaalia kuvasym-
boleilla ja selkokielellä. Hankkeessa kehitetyt kommuni-
kointimateriaalit parantavat puhe- ja kehitysvammaisten 
nuorten ja aikuisten mahdollisuuksia osallistua musiik-
kitapahtumiin yhdenvertaisena muiden kanssa. Materi-
aaleista hyötyvät myös läheiset, jotka tukevat vammaisia 
nuoria ja aikuisia musiikkitapahtumiin osallistumisessa.

MUSIIKKI KUULUU KAIKILLE -HANKE TOTEUTETTIIN YHTEISTYÖSSÄ HELSINGIN MUSIIKKITALON 
JA TURUN RUISROCKIN KANSSA. RUISROCKIN MATERIAALIEN SUUNNITTELUSSA JA 

TESTAUKSESSA OLI MUKANA AISTITALON NUORIA. KUVA: TANJA RÄSÄNEN
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MENTORIMUMMOT JA -PAPAT
Vanhus- ja lähimmäispalvelun liiton 
sekä Selkokeskuksen yhteinen kolmi-
vuotinen Mentorimummot ja -papat 
-hanke käynnistyi. Hankkeessa kehi-
tetään ikäihmisten ja maahanmuut-
tajien yhteistä toimintaa, muun 
muassa selkolukutuokioita. 

Minä luen sinulle -kampanjaan 
helmikuussa 2017 osallistui noin 
25 paikkakuntaa, noin 100 kehitys-
vamma- ja vanhustyön yksikköä sekä 
yli 30 oppilaitosta. Tavoitteena oli 
edistää kulttuurien kohtaamista sekä 
tukea maahanmuuttajien suomen 
kielen oppimista. 

SOMETTAMALLA  
UUTTA KOHTAAMISTA
Vuonna 2017 käynnistyi Kehitysvam-
maliiton ja Suomen Mielenterveys-
seuran yhteinen, kolmivuotinen 
Somettamalla uutta kohtaamista 

-hanke, jossa tavoitteena on yksi-
näisyyden vähentäminen sosiaa-
lisen median keinoin. Hankkeessa 
kehitetään uudenlaista saavutetta-
vaa some-palvelua, jossa on helppo 
tutustua uusiin ihmisiin. Palvelu on 
avoin kaikille, mutta sen toteutuk-
sessa otetaan huomioon erilaiset 
käyttäjät ja erilaiset tarpeet. Palvelu 
myös toteutetaan käyttäjälähtöisesti; 
sitä suunnitellaan, kehitetään ja testa-
taan yhdessä käyttäjien kanssa. 

Vuoden lopulla valmisteltiin vuo-
den 2018 alussa järjestettävää Koh-
dataan-hackathonia. Hackathoniin 
haastettiin eri alojen osaajia, sekä 
yrityksiä, ammattilaisia että opiske-
lijoita innovoimaan tulevaisuuden 
some-palvelua. Tapahtuman pää-
kumppanina oli Yle. 

VERNERI.NET/SELKO
Selkokielinen Verneri.net-verkko-
palvelu on kehitysvammaisten nuor-
ten ja aikuisten oma verkkopalvelu. 
Vuonna 2017 Verneri.netin selkosi-
vusto osallistui Suomen itsenäisyys-
juhlintaan haastamalla yhdessä 
selkokielisen Leija-lehden kanssa 
suomalaisia kehitysvammaisia nuo-
ria ja aikuisia kertomaan, millainen 
Suomi on. Haasteeseen osallistui 73 
työtä. Suomesta kerrottiin piirus-
tuksilla, maalauksilla, kirjoituksilla, 
valokuvilla, videoilla ja kuvakir-
joilla. Millainen Suomi on -haaste oli 
mukana Suomi 100 -juhlaohjelmassa. 
Verneri.netin selkosivuilla julkaistiin 
uutisia ja tiedotteita tapahtumista 
eri puolilla Suomea. Seksuaalineu-
voja ja Verkko-Kerttu vastasivat 
yhteensä 238:aan lukijoiden kysy-
mykseen. Vuoden alussa avattiin uusi 
mielipidepalsta.

MINÄ LUEN SINULLE -KAMPANJASSA MAAHANMUUTTAJAT PITIVÄT LUKUHETKIÄ 
IÄKKÄILLE JA KEHITYSVAMMAISILLE IHMISILLE. KUVA: KATJA TÄHJÄ
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PAPUNETIN KUVATAIDEKILPAILUN aiheena 
oli Ystävyys, ja kilpailutöissä esiintyi eten-
kin eläinystäviä. Muita toistuvia aiheita 
olivat rakkaus ja parisuhde sekä erilai-
set harrastukset yhdessä ystävien kanssa. 
Mieli kuvituksellisissa töissä oli käytetty 
monipuolisia tekniikoita kollaasista vaha-
liituun ja öljyväriin. Kilpailuun saapui 
ennätysmäärä töitä, yhteensä 494 kappa-
letta. Papunetin kuvataidekilpailun teok-
sissa oli kuvattu myös populaarikulttuurin 
hahmoja, kuten Fakta homma -tv-sarjan 
ystävykset Hansu ja Pirre. 

NEA HAKKARAINEN: FAKTA HOMMAN KAKSI YSTÄVÄÄ, HANSU JA PIRRE.

KUVA: TANJA RÄSÄNEN
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Alan osaamisen 
kehittäminen
K E I N O JA M M E  A L A N  O S A A M I S E N 

kehittämiseen vuonna 2017:

 ◆ Kouluttaminen
 ◆ Materiaalintuotanto
 ◆ Tiedottaminen ja neuvonta
 ◆ Verneri.net- ja Papunet 

-verkkopalvelut

KOULUTIMME ALAN 
HENKILÖKUNTAA
Kehitysvammaliiton koulutustoimin-
nan tavoitteena on alan henkilökun-
nan osaamisen vahvistaminen. 

Kuluneen vuoden päätapah-
tuma oli opintopäivät, joiden tee-
mana oli Pois marginaalista. Tämän 
lisäksi järjestettiin Sadassa vuodessa 
kansalaiseksi -seminaari sekä eri-
tyisesti jäsenistölle ja sidosryhmille 

suunnattu Asuminen hankinnan maa-
ilmassa -kesäseminaari. Näiden lisäksi 
Kehitysvammaliitossa kohtasivat tut-
kimuksesta kiinnostuneet yhteiskun-
nallisen vammaistutkimuksen päivillä.

Kehitysvammaliitto järjesti 204 
koulutustilaisuutta, joihin osallistui 
lähes 6300 henkilöä. Koulutuksissa 
aiheina olivat muun muassa kehitys-
vammaisuus, toimintakyvyn kuvaa-
minen, itsemääräämistä tukevat 
työkäytännöt, haastavien tilanteiden 
ennakointi, saattohoito, yksilökeskei-
nen elämänsuunnittelu, mielentervey-
den tukeminen, päivä- ja työtoiminta, 
seksuaalisuus, selkokieli, tieto- ja vies-
tintätekniikka opetuksessa, voimaut-
tava vuorovaikutus, HYP, tukiviittomat 
arjessa, OIVA-vuorovaikutusmalli sekä 
tekniset kommunikointiohjelmat ja 
niiden ohjaaminen.

Uutena aloitti Löydä oma tari-
nasi -ryhmä. Siinä kehitysvammaiset 
nuoret saivat tukea elämäntilantee-
seensa ja mahdollisuuden jakaa omia 

VUODEN PÄÄTAPAHTUMA OLI OPINTOPÄIVÄT, JOIDEN TEEMANA OLI POIS MARGINAALISTA.

kokemuksiaan. Ryhmässä mukana 
olleiden kehitysvammaisten ihmisten 
mielenterveyden tukeminen oli heille 
merkityksellistä. Vaikutus näkyi tai-
tona kertoa omasta elämästä ja tuntea 
empatiaa toisia kohtaan. Empatiaky-
vyn kasvattaminen osoittautui selvästi 
taidoksi, jota voi lyhyessäkin ajassa 
oppia lisää. Osanottajat saivat myös 
lisää tietoa, mikä auttaa, kun tuntee 
olonsa yksinäiseksi.

Kehitimme kansainvälisesti tieto- 
ja viestintätekniikan osaamista Eras-
mus Partnership -hankkeessa ja 
Erasmus Mobility -koulutushank-
keessa. Kansainvälisissä hankkeissa 
tuotettiin materiaaleja ja kehitet-
tiin mobiilioppimista. Koulutimme 
eurooppalaisia opettajia sekä Suo-
messa että Itävallassa. 

Vuoden aikana Helsingissä luen-
noi järjestämissämme tapahtumissa 
kansainvälisiä asiantuntijoita muun 
muassa Ruotsista, Hollannista, Brys-
selistä, Islannista ja Yhdysvalloista. 
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”Selkiytyi rajoittavien 
toimenpiteiden käyttö!”
KOULUTUSPALAUTE

”Kiitos! Äärimmäisen mielenkiintoinen 
ja hyödyllinen koulutus. Ihana, 
ammattitaitoinen ja ihmisläheinen 
kouluttaja. Häntä oli ilo kuunnella!”
KOULUTUSPALAUTE

”Yhteenkään koulutukseenne, 
johon olen osallistunut, en 
ole vielä pettynyt :)”
KOULUTUSPALAUTE

”Kouluttajalla hyvä keskusteleva ote!”
KOULUTUSPALAUTE

”Monipuolinen osanottajakunta jolta sai 
kuulla kokemuksia, vinkkejä ja ideoita.”
KOULUTUSPALAUTE

”Syvensi omaa ajattelua ja lisäsi tietoa 
voimauttavasta vuorovaikutuksesta.”
KOULUTUSPALAUTE

TUOTIMME MATERIAALEJA OSAAMISEN KEHITTÄMISEEN
Tuotimme ammattihenkilöstön osaamisen kehittämiseen kolme uutta 
menetelmäkirjaa:
 
 ◆ ERILAISET EVÄÄT on kirja kehitysvammaisuudesta. Käytännönläheisessä 

teoksessa yhdistyy sekä teoriatieto että arkikokemukset. 
 ◆ MOIKATAAN VARPAILLA -kirjassa yhdistyvät psykomotoriikka ja 

Sherborne-liikunta sekä tuore tutkimustieto. Kirja antaa oivalluksia 
liikunnan ohjaamiseen, motivointiin ja kannustamiseen.

 ◆ OPAS ILMIÖTYÖSKENTELYYN ERITYISOPETUKSESSA esittelee 
erityisopetuksessa toteutettavaa opetussuunnitelman mukaista 
tapaa oppia. Kirja ohjaa ilmiöiden tutkimiseen ja motivoi vastuun 
ottamiseen omasta opiskelusta ja oppimistaitojen kehittämisestä. 

Osallistuimme 20:een alan messutapahtumaan esitellen Kehitysvammaliiton 
toimintaa, palveluita ja myytäviä tuotteita.
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VERNERI.NET- JA 
PAPUNET-VERKKO PALVELUT
Verneri.net on verkkopalvelu kehi-
tysvammaisuudesta.  Verkkopal-
velun ensisijaisia käyttäjäryhmiä 
ovat kehitysvamma-alan työnteki-
jät, alan opiskelijat ja opettajat sekä 
kehitysvammaisten ihmisten omai-
set ja läheiset.

Vuonna 2017 uusia sisältöjä tuo-
tettiin mm. saattohoidosta ja itse-
määräämisestä. Lisäksi päivitettiin 
perusopetusta koskevia aineistoja, 
kehitysvammaisuus-osiota, palk-
katyötä koskevia aineistoja sekä 
FASD-osiota. Hakukonetoimintoa 
parannettiin ja otettiin käyttöön 
oma YouTube-kanava.

Kävijätutkimuksen perusteella 
Verneri.net-sivustoa pidetään katta-
vana, ajantasaisena ja luotettavana. 
Alan toimijat kokevat palvelun mer-
kittäväksi alan tietopankiksi. 

”Tässä on hirveän hyvin tietoa, mitä 
kehitysvammaisuus on, diagnooseista, 
ikääntymisestä, mielenterveys ja 
kehitysvammaisuus, ihan tämä 
perustieto... Opiskelijat oppii 
näitä asioita, kun monella ei ole 
mitään kokemusta vammaisuudesta. 
Tämä hirveän hyvältä näyttää... 
Mun mielestä ihan loistava 
sivusto meidän tarpeisiin.” 
KÄYTTÄJÄPALAUTE 

Ve r n e r i . n e t i n  k äy t t ä j ä m ä ä -
rät kasvoivat vuonna 2017, jolloin 
yleiskielisellä sivustolla oli yhteensä 
953 907 käyntikertaa. 

Papunet-verkkopalvelussa on pal-
jon tietoa ja materiaalia kommunikoin-
nista ja vuorovaikutuksesta. Sivuston 
käyttäjä- ja käyttömäärät pysyivät suu-
rina: sivuilla oli yli 2 miljoonaa käyn-
tikertaa vuonna 2017. Ammattilaiset 
pitävät sivustoa ja sen helppokäyttöi-
siä työkaluja tarpeellisina.

Kiitos hyvistä valmiista 
sivuista! Toimivat osastotyössä 
ja säästävät aikaa!
KÄYTTÄJÄPALAUTE

Sivuston työkaluilla tehtiin pal-
jon kuvin tuettua kommunikoin-
timateriaalia. Käyttäjät tulostivat 
tai tallensivat omalle koneelleen 
Papunetin kuvatyökalulla tehtyjä 
kommunikointikarttoja yli 310 000 
kappaletta vuoden 2017 aikana.

Kuvakirjatyökalu Papurin käyttä-
jamäärät kasvoivat. Käyntikertoja oli 
vuonna 2017 65 907 kappaletta. Kas-
vua oli edelliseen vuoteen verrat-
tuna 19 prosenttia. 

TIETOA JA NEUVONTAA 
Verneri .netin neuvontapalstal la 
vastattiin yhteensä 146 kysymyk-
seen. Tikoteekin asiantuntijoilta 
neuvoa kysyi 680 henkilöä puheli-
mella, sähköpostilla tai Facebookin 
kautta. Tikoteekin neuvontapalve-
lussa kävi 81 henkilöä, joista suurin 
osa oli ammattilaisia.

Tikoteekin avoimet ovet -tapah-
tumat välittivät tietoa puhevammais-
ten ihmisten kommunikoinnin ja 
vuorovaikutuksen mahdollisuuksista 
Uudenmaan alueen sosiaali-, terveys- 
ja kasvatusalan oppilaitosten opiske-
lijoille, joita tavoitettiin yhteensä 656. 

Kerroimme alan ajankohtaisista 
aiheista ja hyvistä käytännöistä Ket-
ju-lehdessä, joka ilmestyi painettuna 
ja verkossa (www.ketju-lehti.fi) kuusi 
kertaa. Painetun lehden levikki laski 
noin sadalla, mutta verkkolehden 
lukijamäärä oli kasvussa; 24 731 kävi-
jää vuonna 2017 (18 702 v. 2016). 

Tikoteekki julkaisi kolme eTiko-
nen lehteä, jotka tavoittivat kol-
manneksen enemmän lukijoita kuin 
vuonna 2016. Yhteensä käyttäjiä oli 
6608 ja artikkeleita jaettiin 700 ker-
taa (v. 2016 yhteensä 540). 

TIKOTEEKIN KOORDINOIMA PUHEVAMMAISTEN VIIKKO ON KASVANUT MERKITTÄVÄKSI 
TIEDOTUSKAMPANJAKSI. 34 TAPAHTUMAN KAUTTA TAVOITETTIIN TUHANSIA IHMISIÄ 16 

PAIKKAKUNNALLA. VIIKON TEEMANA OLI ”HETKIÄ ARJESSA”. KUVA VIDEOSTA HETKIÄ ELINAN ARJESSA.
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SAAVUTETTAVUUS YHDISTÄÄ -VIDEO.

SELKOKESKUKSEN KOLME TEESIÄ DIGILOIKKAAN

1. Kaikkien kansalaisten palvelut selkokielisiksi. 
2. Erityisryhmille suunnatut palvelut selkokielisiksi. 
3. Selkokielellä palvelut, joita tarjotaan vain sähköisessä muodossa.

Tietoa jaettiin myös oppaiden 
kautta. Opas vuorovaikutukseen 
muistisairaan ihmisen kanssa -jul-
kaisusta otettiin 4000 kappaleen 
uusintapainos. Opas tietoteknisiin 
apuvälineratkaisuihin päivitettiin 
ja siitä otettiin 2500 kappaleen pai-
nos. Lisäksi tuotettiin esite ”Kehit-
tyvän kommunikoinnin kerrokset”, 
jonka tavoitteena on tukea ammat-
tilaisia kuntoutuksen suunnittelussa, 
havainnollistaa lähi-ihmisille kun-
toutusprosessin vaiheita ja selkiyttää 
eri osapuolien rooleja. 

SAAVUTETTAVUUS-
OSAAMISEN LEVITTÄMINEN
Papunet in  täys in  uus i t tu  saa-
v u t e t t a v u u s s i v u s t o  a v a t t i i n 
joulukuussa osoitteessa www.papu- 
net.net/saavutettavuus. Sivusto aut-
taa ymmärtämään, mistä verkon 
saavutettavuudessa on kyse ja opas-
taa tekemään verkkopalveluista 
helppokäyttöisiä ja saavutettavia.

Sivusto palvelee kaikkia saavu-
tettavuudesta kiinnostuneita ja ker-
too verkkosivujen saavutettavuudesta 
ymmärrettävällä ja selkeällä tavalla. 
Sivustosta on hyötyä verkkopalveluiden 
tilaajille, kehittäjille, ylläpitäjille ja kai-
kille saavutettavuudesta kiinnostuneille.

Verkkopalvelujen saavutettavuus 
on nyt erittäin ajankohtainen asia, sillä 
Euroopan unionin direktiivi julkisen 

sektorin verkkopalveluiden saavutet-
tavuudesta tulee voimaan Suomessa 
23.9.2018. Direktiivi määrää, että jul-
kisen sektorin verkkosivujen ja mobii-
lipalvelujen tulee olla saavutettavia.

Pidimme saavutettavuutta esillä 
myös kuntavaalien yhteydessä. Julkai-
simme yhdessä Kehitysvammaisten 
Tukiliiton ja FDUV:n kanssa animaa-
tion, joka kertoi saavutettavuudesta. 
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Oikeus omaan kotiin
KEINOJAMME EDISTÄÄ JOKAISEN 

oikeutta ja mahdollisuuksia omaan 
kotiin vuonna 2017:

 ◆ Monipuolisten asumisratkaisujen 
kehittäminen -hanke

 ◆ Laitoksesta yhteiskuntaan -tutkimus
 ◆ #kotimatkalla-hanke
 ◆ Kehas-ohjelman edistäminen

MONIPUOLISIA ASUMISEN 
RATKAISUJA KEHITTÄMÄSSÄ 
Ympäristöministeriö, Etelä-Karja-
lan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote) 
ja Kehitysvammaliitto toteuttivat 
vuosina 2016–2017 asumisen kehit-
tämishankkeen Lappeenrannan, 
Joutsenon ja Ruokolahti-Rautjärven 
alueella. Tavoitteena oli aikaansaada 
yksilöllisiä asumisvaihtoehtoja kehi-
tysvammaisille henkilöille, jolloin 
15-paikkaisia ryhmäkoteja ei enää 
tuotettaisi. Tavallisen asuntokannan 
hyödyntäminen oli keskeinen osa 
toteutusta, kuten myös palvelujen 
muotoilu tarpeita vastaavaksi. 

Hankkeen aikana Etelä-Karjalan 
pilottikunnissa asuvia kehitysvammai-
sia haastateltiin ja kuultiin kehittämis-
pajoissa. Näin saatiin selville, mitä he 
ajattelevat asumisestaan ja palveluis-
taan tällä hetkellä ja tulevaisuudessa.

Hanke  haas to i  sos iaa l i -  j a 
asuntotoimen sekä kaavoituksen 

työntekijöitä luomaan uutta yhteis-
työtä kunnan eri toimijoiden välille. 
Kuntiin perustetti in Paras naa-
puri -työryhmä, joka laatii suun-
nitelman, miten vastataan erityistä 
tukea tarvitsevien ihmisten asumi-
sen tarpeisiin tulevaisuudessa.

Palveluita muotoiltiin uudelleen, 
jotta myös enemmän apua tarvitsevat 
voivat asua omassa kodissa. Kehitys-
vammaisia nuoria muutti yövalvo-
tusta ryhmäkodista omaan asuntoon. 
Palveluita joustavoitettiin siten, että 
tukea pystyttiin antamaan tarpeen 
mukaan aluksi useita kertoja päivässä. 
Myös kuvapuhelinyhteyden päässä 
oleva ja tarvittaessa paikalle tuleva 
yöhoitaja on uutta toimintaa. Muut-
tajien tueksi saatiin myös lähinaapuri. 

#KOTIMATKALLA-HANKE 
#kotimatkalla-hankkeen tarkoituk-
sena on erityistä tukea tarvitsevien 
nuorten tukiasumisen kehittäminen. 
ARAn rahoittamassa hankkeessa 
ovat mukana Kouvola, Mikkeli ja 
Parainen. Tarkoituksena on luoda 
asuntoverkostoja, jotta nuoret voi-
vat asua tavallisissa asunnoissa.

Vuoden 2017 aikana hankkeessa 
selvitettiin nuorten asumisen toi-
veita ja haaveita tutustumalla muun 
muassa erilaisiin asuinalueisiin. 
Mukana oli reilut 20 nuorta ja joita-
kin vanhempia sekä kunnan eri työn-
tekijöitä, jotka osallistuivat kaikkiaan 
kuuteen kehittämispajaan. 

KEHAS-OHJELMAN 
EDISTÄMINEN
Kehitysvammaisten asumisen ohjel-
maa edistimme käynnistämällä 
valtakunnallisen asumisen kump-
panuusaloitteen valmistelutyön 
ympäristöministeriön, sosiaali- ja ter-
veysministeriön, järjestöjen ja Kehi-
tysvammaliiton jäsenistön kanssa. 
Tavoitteena on vauhdittaa uusien 
asumisratkaisujen kehittämistä maa-
kunnissa vuosina 2018–2020. 

EI MYYTÄVÄNÄ!
Vammaisjärjestöjen yhteinen Ei myy-
tävänä! -kampanja keräsi kannattajia 
kansalaisaloitteeseen, joka vastustaa 
hankintalain mukaista avointa kil-
pailutusta vammaisten henkilöiden 
välttämättömien, elämänmittaisten 
palvelujen hankinnassa. Kampan-
jassa tuotiin erityisesti esille asumis-
palvelujen kilpailutuksen epäkohtia. 
Aihe sai erinomaisesti huomiota tie-
dotusvälineissä ja sosiaalisessa medi-
assa ja sai myös kansalaiset taakseen. 
Keräys tavoite, 50 000 allekirjoitusta 
kansalaisaloitteeseen, ylittyi reip-
paasti ja kannatusilmoituksia saatiin 
lopulta 72 059.
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TUKIASUMISEN VASTAAVA OHJAAJA MARI KINNUNEN JA ASUMISEN OHJAAJA HARRI SOLJA OVAT OLLEET MUKANA RAKENTAMASSA 
UUDENLAISTA ITSENÄISEN ASUMISEN MALLIA PALJON TUKEA TARVITSEVILLE NUORILLE. KUVA: EEVA GRÖNSTRAND

Artusta tukea 
asumiseen
Lappeenrannassa si jaitseva Art-
tu-tukipiste mahdollistaa kehitys-
vammaisten ihmisten asumisen 
omissa kodeissaan. 

”Artussa annetaan asumisen 
ohjausta itsenäisesti asuville kehitys-
vammaisille ihmisille. Asiakkaiden 
joukossa on sekä paljon että vähem-
män tukea tarvitsevia asukkaita. Toi-
sia tapaamme kerran kuukaudessa, 
toisia jopa useita kertoja päivässä”, tii-
vistää asumisen ohjaaja HARRI SOLJA. 

Arttu on mahdollistanut suurelle 
joukolle kehitysvammaisia ihmi-
siä muuttamisen ryhmäasunnoista 
omaan kotiin. Tällä hetkellä Arttu 
palvelee 60:tä asukasta, jotka ovat 
iältään 20–70-vuotiaita.

Tukikeskus on auki viikon kaik-
kina päivinä, arkisin klo 7–20 ja 
viikonloppuisin klo 9–21. Artun pal-
velut ovat verrattavissa ryhmäko-
deissa tarjottaviin palveluihin, paitsi 
että asukkaat asuvat omissa asunnois-
saan eri puolilla kaupunkia ja tulevat 
Arttuun syömään päivällistä sekä saa-
maan tukea asioidensa hoitamiseen. 

Asumisvalmennuksen kautta oman kotiin
”Omiin koteihin muuttamisen jälkeen nuoret tarvitsi-
vat aluksi paljon tukea kaikenlaisissa asioissa. Sen vuoksi 
meillä oli neljän ensimmäisen kuukauden ajan enem-
män henkilöstöresursseja, myös yöhoitajia”, kertoo tuki-
asumisen vastaava ohjaaja MARI KINNUNEN.

Kuusi nuorista muutti asumaan samaan taloon. 
Talosta varattiin yksi asunto myös sosiaaliselle isän-
nöitsijälle. Hän on asukkaiden tukena noin viisi tuntia 
viikossa, ja lisäksi hän järjestää kerran kuukaudessa asuk-
kaille jotain yhteistä toimintaa. Asukkaat ovat käyneet 
sosiaalisen isännöitsijän kanssa muun muassa diskossa.

”Asukkaat ovat löytäneet sosiaalisen isännöitsijän 
hyvin. He osaavat tulla soittamaan hänen ovikelloaan 
pyytääkseen apua”, Kinnunen kertoo. 

Sosiaalinen isännöitsijä ei saa työstään palkkaa, mutta 
hän saa vuokraansa alennusta sekä opintopisteitä opintoi-
hinsa. Malli sosiaaliselle isännöitsijälle tuli Lahdesta, jossa 
on vastaavaa toimintaa.

Puhelinohjausta ja mesetystä
Alkutotuttelun jälkeen nuoret ovat oppineet elämään 
entistä omatoimisemmin ja tuen tarve on vähentynyt 
huomattavasti.

”Asiat hoituvat nyt hyvin pitkälle puhelinohjauksella. 
Nykyisin he tarvitsevat pääasiassa muistuttelua teksti-
viestien tai Facebookin kautta”, Solja toteaa.



Lasten ja nuorten 
oikeus tavalliseen 
elämään
KEINOJAMME EDISTÄÄ LASTEN JA NUOR-

ten tavallista elämää vuonna 2017:

 ◆ FASD-osaamisverkosto
 ◆ Tavoite 24 -kampanja 

inklusiivisen koulun puolesta
 ◆ Koulutusjärjestelmän tutkimus
 ◆ Kaikki kuvaa -kilpailu

FASD-OSAAMISVERKOSTO 
FASD-osaamisverkostoon liittyi vuo-
den 2017 aikana 63 uutta jäsentä, ja 
heitä oli vuoden lopussa 133. Verkos-
tolle järjestettiin neljä starttipäivää 
eri puolilla Suomea. Verkoston yksi-
vuotisseminaari järjestettiin kansain-
välisen FASD-päivän yhteydessä.

FASD-nuorten vertaisryhmien 
ohjaajakoulutus ja ammattilaisten 
koulutusohjelma suunniteltiin ja 
koulutettavia rekrytoitiin. Yhdessä 
Carean FASD-hankkeen kanssa 

koulutettiin nuorten vertaisryhmien 
ohjaajia Kymenlaaksossa, tehtiin ko. 
alueella kuntakäyntejä ja järjestettiin 
koulutuksia alueen ammattilaisille. 

17 sijaisvanhempaa ja perhehoi-
tajaa valmistui mentoreiksi konsul-
toimaan perheitä, joihin sijoitetaan 
FASD-lapsi tai -nuori. Lisäksi pää-
kaupunkiseudun FASD-sijaisvan-
hemmille järjestettiin seminaari. 

Pyrimme lisäämään tietoisuutta 
FASDista ja se oli liiton viestinnässä 
vuoden pääteemoja. Aihetta pidettiin 
esillä erityisesti sosiaalisessa medi-
assa. Julkaisimme mm. kaksi uutta 
videota, joista toinen sai noin 12 000 
katsojaa. Vuoden aikana eri tiedo-
tusvälineissä ilmestyi 16 FASD-ai-
heista juttua. Näiden lisäksi otimme 
10 jutussa kantaa alkoholilakiin 
FASD-näkökulmasta. Ketju-lehdessä 
oli FASD-teemanumero. Viestintäyh-
teistyötä Alkon kanssa jatkettiin. 

Annoimme lausunnon alkoho-
lilain uudistuksesta. Teimme myös 
opintomatkan Norjaan Euroopan 
ainoaan FASD-osaamiskeskukseen. 
Yhteistyö keskuksen kanssa jatkuu 
koulutusyhteistyön muodossa.

”FASD-verkosto on auttanut 
ymmärtämään mikä minulla oikein on. 
Olen saanut ystäviä ja vertaistukea.”
FASD-NUORI 

”Tiedon saanti ja asiantuntijat ja 
nämä samankaltaiset ihmiset ovat 
parasta FASD-verkostossa.”
FASD-NUORI 

”FASD-verkostoon kannattaa 
liittyä, jotta saa tietoa ja tukea 
ja voi tavata asiantuntijoita ja 
keskustella heidän kanssaan ja hekin 
saavat siinä enemmän tietoa.”
FASD-NUORI

”FASD-juhlaseminaarissa parasta oli 
se, että näyttää että monet ihmiset 
ovat kiinnostuneita aiheesta ja 
haluavat tehdä sen eteen hommia.”
FASD-NUORI 

KAMPANJOIMME SOSIAALISESSA MEDIASSA RAITTIIN RASKAUDEN PUOLESTA KANSAINVÄLISEN FASD-PÄIVÄN 9.9. YHTEYDESSÄ.
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KAIKKI KUVAA -KILPAILU LAPSILLE JA NUORILLE

Olimme pääyhteistyökumppani lapsille ja 
nuorille suunnatussa Kaikki kuvaa -elo-
kuvakilpailussa, jossa teemana oli yhden-
vertaisuus. Saimme 27 elokuvaa nuorilta, 
jotka olivat niitä tehdessään pohtineet, 
miten yhdenvertaisuus toteutuu vammais-
ten ihmisten elämässä. Jaoimme voittaja-
elokuvia some-kanavillamme.

KEHITYSVAMMALIITON KILPAILUSARJAN VOITTI JOENSUULAISEN 
ANNUKKA HATTUSEN ANIMAATIO TAVALLISTA ELÄMÄÄ.

TAVOITE 24  
-KAMPANJA KAIKILLE  
YHTEISEN KOULUN PUOLESTA
Kuntavaaleissa kampanjoimme yhdessä 
kuuden muun järjestön kanssa kaikille 
yhteisen koulun puolesta. Tavoite 24 
-kampanjalla viitattiin YK:n vammais-
sopimuksen artiklaan 24, joka takaa 
vammaisille ihmisille oikeuden saada 
opetusta yleisessä koulutusjärjestel-
mässä yhdenvertaisesti muiden kanssa. 
Kampanja saavutti hyvin näkyvyyttä 
sosiaalisessa mediassa. Teimme viisi 
kouluinkluusioon liittyvää videota, jotka 
julkaistiin kaikkien mukana olevien jär-
jestöjen You Tube-kanavilla ja jaettiin 
myös muilla some-kanavilla. Kehitys-
vammaliiton Facebook-sivulla suosi-
tuimman videon näki yli 7000 katsojaa.

Olimme myös mukana opetus- ja 
kulttuuriministeriön esi- ja perus-
opetuksen vaativan erityisen tuen 
kehittämistyöryhmässä. Kehittämis-
ryhmä laati ehdotuksia vaativan eri-
tyisen tuen informaatio-ohjaukseen, 
lainsäädännön muutostarpeisiin sekä 
toimintakulttuurin muutokseen ja 
monialaisen yhteistyön kehittämiseen.

TUTKIMUSTA KOULUTUKSEN 
YHDENVERTAISUUDESTA
Kehitysvammaliitto on jäsen poh-
joismaisessa, 2013–2018 rahoitetussa 
huippututkimusyksikössä Justice 
through Education in the Nordic 
Countries ( JustEd). Yksikkö kuu-
luu Pohjoismaisen ministerineuvos-
ton ja NordForskin rahoittamaan 
Education for Tomorrow -ohjel-
maan. Vuosi 2017 oli yksikön vii-
meinen kokonainen toimintavuosi, 
jolloin tehtiin tutkijoiden yhteistyön 
yhteenvetoa ja valmisteltiin vuonna 
2018 pidettävää loppukonferenssia. 

Kehitysvammaliiton tutkijoiden aloitteesta yksikön tut-
kimusta kokoavaan Education Inquiry -lehteen kirjoitettiin 
yhdessä islantilaistutkijoiden kanssa yhteiskuntatieteelli-
sen vammaistutkimuksen näkökulmia avaava artikkeli.

Sekä Suomessa että Islannissa YK:n vammaisten 
ihmisten oikeuksia koskeva sopimus allekirjoitettiin 2007 
ja ratifioitiin vuonna 2016. Artikkelissa tarkastellaan kas-
vatustieteen tutkimuskenttää ratifiointiprosessin aikana ja 
otetaan kantaa sen puolesta, että YK:n vammaissopimuk-
sen periaatteet tulisi ottaa myös koulutuskysymyksissä 
huomioon ja että yhteiskuntatieteellinen vammaistut-
kimus antaa tähän hyviä näkökulmia. Tämä näkökulma 
on tärkeä myös, kun tarkastellaan sosiaalisen oikeuden-
mukaisuuden ja yhdenvertaisuuden toteutumista niin 
koulutuksessa kuin myös työllistymisessä erilaisten mar-
ginaaliryhmien kannalta. 
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Kansalaistaidot 
kaikille
KEINOJAMME EDISTÄÄ KOHDERYHMI-

emme kansalaistaitoja vuonna 2017:

 ◆ Työllistymishankkeet 
 ◆ Oppimateriaalien tuotanto
 ◆ Selkokieliset materiaalit

PALKKAA MUT -HANKE
Palkkaa mut -hanke (2017–2018) 
levittää työhönvalmennuksen ja 
vertaisryhmätoiminnan malleja 
sekä vahvistaa työnantajayhteis-
työtä. Hankkeen aluksi toteutimme 
kyselyn 50:lle Suomen suurim-
malle kunnalle ja kartoitimme kun-
tien työhönvalmennuspalveluiden 
nykytilaa. Kartoitukseen vastan-
neista alueista 11 lähti mukaan hank-
keeseen ja myöhemmin keväällä 
saimme kumppaneiksi myös kaksi 
ammatillista erityisoppilaitosta.

Näy t t ö ö n  p e r u s t u v a n  t yö -
hönvalmennuksen levittämiseksi 
k äy n n i s t e t t i i n  t yö h ö nva l m e n -
nuksen  verkos to .  Verkos tossa 
koulutettiin kumppaniorganisaa-
tioiden työntekijöitä ja ohjattiin 

heitä uudenlaiseen työskentelyta-
paan. Osallistujista valmennetaan 
työllistymisen muutosagentteja 
omalle alueelleen: he levittävät 
tietoa, innostavat muita mukaan 
sekä juurruttavat toimintaa omalla 
alueellaan. Verkostolla oli vuoden 
2017 aikana viisi seminaaria. 

Vertaisryhmien ohjaajille tarkoi-
tettu verkkokurssi käynnistyi syys-
kuussa. Kurssi oli ensimmäinen 
Kehitysvammaliiton uudessa Moodle 
-verkko-oppimisympäristössä. Verk-
kokurssiin lisättiin osio myös kehi-
tysvammaisten työnhaki joiden 
vertaisryhmätoiminnalle. Ohjaa-
jien paikallisissa vertaisryhmissä 
oli yhteensä 17 työnhakijaa, joiden 
kanssa tutkittiin yhdessä työllisty-
mismahdollisuuksia, tehtiin työunel-
makarttoja, vierailtiin työpaikoilla 
ja TE-toimistoissa, tehtiin työhake-
muksia, ansioluetteloita ja rohkais-
tiin työpaikkojen hakemiseen. 

Ryhmä on hyvin ryhmäytynyt ja 
kaikki ovat pitäneet verkkokurssista. 
Paljon on tullut uutta tietoa 
ja myös jokainen on joutunut 
hommiin, se on välillä aiheuttanut 

”ahdistusta” ryhmäläisissä.
VERKKOKURSSIN PALAUTETTA

Todennäköisesti jatkossakin pidämme 
vastaavanlaisia ryhmiä, mutta 
ehkä hieman pienimuotoisemmin ja 
ilman omaa jokaisen kerran jälkeen 
tapahtuvaa kirjaamista yms.:) 
VERKKOKURSSIN PALAUTETTA

VIIKKO TET-HARJOITTELUSSA 
EDUSKUNNASSA
Palkkaa mut -hankkeen yksi tähtihet-
kistä oli Tavoitteena työ -kampanja, 
jossa kansanedustajia innostettiin 
tarjoamaan TET-harjoittelupaikka 
kehitysvammaisille koululaisille. 
TET-harjoitteluun osallistui 19 koulu-
laista, heidän opettajansa, koulunkäyn-
tiavustajansa ja 53 kansanedustajaa. 

Saimme kansanedustajilta hyvää 
palautetta kampanjasta. Heidän mie-
lestään kampanja oli hyödyllinen ja he 
oppivat lisää kehitysvammaisuudesta. 
Edustajat kiittelivät myös sitä, että pääsi-
vät näkemään kehitysvammaisten nuor-
ten kyvyt ja potentiaalin tehdä töitä.

Myös TET-harjoitteluun osallistu-
neet oppilaat olivat tyytyväisiä viik-
koon eduskunnassa. Heidän mielestään 
eduskunnassa oppi uusia asioita.

Eduskunnan TET-viikon lopuksi 
kansanedustajat haastoivat myös muita 
työyhteisöjä ottamaan kehitysvam-
maisen nuoren TET-harjoitteluun 

TET-HARJOITTELUUN EDUSKUNNASSA OSALLISTUI 19 KOULULAISTA, HEIDÄN OPETTAJANSA, KOULUNKÄYNTIAVUSTAJANSA 
JA 53 KANSANEDUSTAJAA. ROOSA MIETTISEN TET-VIIKKO SUJUI EDUSKUNNAN VAMMAISASIOIDEN YHTEISTYÖRYHMÄN 

PUHEENJOHTAJAN, KANSANEDUSTAJA JOHANNA KARIMÄEN APUNA. KUVA: EEVA GRÖNSTRAND
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tai tarjoamaan palkkatöitä. Palkkaa 
mut -hankkeessa seurataan kampan-
jan leviämistä ja toteutumista sekä 
tarjotaan konkreettista tukea ja apua 
työnantajille.

”Heissä on potentiaalia ja kykyä 
paljon enemmän kuin tiedetään.”
KANSANEDUSTAJAN PALAUTE TET-VIIKOSTA

”Olin yllättynyt siitä, että nämä 
upeat koululaiset olivat niin 
perehtyneitä politiikkaan ja 
valtakunnan asioihin. Myös 
heidän innostuneisuus kaikkeen oli 
vaikuttavaa. Tämä TET-harjoittelu 
pitää olla jokavuotista tästä lähtien.”
KANSANEDUSTAJAN AVUSTAJA

”Jakso kohotti harjoittelijan itsetunnon 
aivan uudelle tasolle. Hänestä 
tuli päivä päivältä rohkeampi ja 
avoimempi. Kaikki tehtävät olivat 
juuri sellaisia, että hän suoriutui 
niistä niin hyvin, että hän hämmästyi 
itsekin. Paljon uusia kokemuksia 
ja uutta intoa opiskeluun.”
KOULUNKÄYNTIAVUSTAJA TET-VIIKOSTA

OPI-TYÖ-HANKE
Kokeilimme yksilökeskeistä työn-
hakuvalmennusta Oikeisiin töihin 
oppimisvaikeuksista huolimatta -pro-
jektissa Etelä-Savossa niiden nuorten 
keskuudessa, joilla on oppimisvai-
keuksia ja sen vuoksi vaikeuksia työl-
listyä. Projektissa hyödynnettiin 
ohjaavan työhönvalmennuksen mal-
lia, jonka perustana on oppimisvai-
keuksien ja tuen tarpeen yksilöllinen 
huomioiminen työnhaussa ja työ-
hönvalmennuksessa sekä tukitoi-
menpiteiden yksilöllisten tarpeiden 
mukainen räätälöinti. Tuetun työnha-
kuvalmennuksen pilotti järjestettiin 
Etelä-Savon maakunnassa Mikkelin ja 
Savonlinnan kaupungeissa ja Jorois-
ten kunnassa. Mukana oli yhteensä 12 
nuorta, neljä jokaisesta kunnasta.

EU-HANKE SENEL 
SENEL-hanke saatettiin loppuun ja 
loppuseminaarissa kesäkuussa 2017 
Northamptonin yliopistossa julkais-
tiin hankkeen tuotokset: työnantaja-
opas vaikeasti työllistyville nuorille ja 
nuorten oma työelämäpassi. Hank-
keessa koottiin osallistujamaiden 
(Suomi, Tsekki, Saksa, Iso-Britannia) 
hyviä käytäntöjä vaikeasti työllisty-
vien nuorten ammatillisesta koulutuk-
sesta ja työllistymismahdollisuuksista. 

Vaikuttavuusarvion mukaan hanke 
tavoitti kohderyhmänsä ja toi yhteen 
hajanaista tietoa Euroopasta.

OMAN ELÄMÄN NAINEN
Oman elämän nainen on KTO:n 
(Kehitysvamma-alan tuki- ja osaamis-
keskus Varsinais-Suomen erityishuol-
topiiristä) hallinnoima ja Euroopan 
sosiaalirahaston rahoittama hanke, 
jonka tavoitteena on kehittää työ-
pajamalli vammaisten naisten työ-
elämävalmiuksien edistämiseksi. 
Tarkoituksena on torjua vammaisten 
naisten syrjäytymistä ja edistää hei-
dän osallisuuttaan yhteiskunnassa.

Kehitysvammali i t to toteutt i 
vuonna 2017 hankkeeseen kirjalli-
suuskatsauksen. Tulosten mukaan 
vammaisilla naisilla on riski jäädä 
”työhön” kotiinsa perheensä luokse, 
jolloin vaarana on sosiaalinen 

eristyminen. Oman itsensä toteutta-
misen ja kehittämisen mahdollisuu-
det jäävät vähäisiksi. 

Itsemääräämisen mahdollisuuk-
sien tukeminen ja vertaistuki ovat 
tärkeitä. Toimijuuden kannalta mer-
kittävää on oman tarinan rakentami-
nen ja tuen antaminen siihen. Omien 
rajojen tunnistamisen ja niiden aset-
tamisen kannalta olennaista on 
luoda turvallinen tila, jossa vammai-
set naiset voivat arvioida omia toi-
veitaan ja halujaan. Myös sosiaalisen 
median käytön oppimisen on osoi-
tettu kohottavan vammaisten naisten 
itsetuntoa. Tärkeää on myös purkaa 
ympäristön käsityksiä rajoituksista, 
koska ne tulevat myös naisten omiksi 
käsityksiksi omista rajoituksistaan; 
tätä voidaan tehdä muun muassa 
lisäämällä vammaisten naisten tie-
toisuutta omista oikeuksistaan. 

KEHITYSVAMMALIITTO PALKITSI SALOLAISEN IHME JA KUMMA TUKI RY:N AINO MIETTINEN 
-PALKINNOLLA HYVÄSTÄ TOIMINNASTA KEHITYSVAMMAISTEN IHMISTEN TYÖLLISTÄMISEN PUOLESTA.

JATKOIMME YHTEISTYÖTÄ KESKUSPUISTON AMMATTIOPISTON LOGISTIIKKA-
ALAN OPISKELIJOIDEN KANSSA. YHTEISTYÖNÄ TARJOAMME AMMATTIOPISTON 

ERITYISOPPILAILLE MAHDOLLISUUDEN JATKUVAAN TYÖSSÄOPPIMISEEN, KUN HE 
HUOLEHTIVAT KEHITYSVAMMALIITON TUOTEVARASTOSTA. KUVA: SAKARI KILKKI
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KOHTI INKLUSIIVISTA 
AMMATTIKOULU-
TUSTA SANSIBARISSA
Sansibarissa käynnistyi uusi kehi-
tysyhteistyöhanke FDUV:n ja Kehi-
tysvammaisten Tukiliiton kanssa 
ammattikoulutuksen kehittämiseksi. 
Toimintavuonna saavutettiin mer-
kittävä muutos kehitysvammais-
ten nuorten aseman kohentamiseksi, 
kun projektissa laadittiin yhteistyössä 
Sansibarin opetusministeriön kanssa 
opetussuunnitelma valmentavaan 
ammatilliseen koulutukseen. Suun-
nitelman mukaiseen pilottikoulu-
tukseen osallistuu aluksi 10 nuorta. 
Projektilla on ulkoasiainministeriön 
tukeman Vammaiskumppanuusoh-
jelman rahoitus vuosille 2017–2019.

TUOTIMME MATERIAALEJA 
TUKEMAAN YHTEIS-
KUNNASSA SELVIYTYMISTÄ
Vahvistimme erilaisten oppijoiden 
mahdollisuutta liittyä yhteiskuntaan 
tuottamalla selkokielisiä oppimate-
riaaleja ja kaunokirjallisuutta. Uusia 
selkokirjoja valmistui viisi. Selkokir-
jallisuus on nosteessa ja sen koko-
naismyynti nousi edellisvuodesta 25 
prosenttia. Suosituin selkokirja oli 
kauhuklassikko Dracula. Selkokum-
mikirjana julkaistiin Helsingin kir-
jamessuilla EPPU NUOTION Peiton 
paikka. Uudeksi selkokirjakummiksi 
valittiin kirjailija TUOMAS KYRÖ. 

Selkokeskuksen kaksivuotinen 
Iloa selkokirjasta -hanke päättyi. Suo-
men kulttuurirahaston rahoittamassa 
hankkeessa tuettiin 12 uuden selko-
kirjan julkaisemista.

Käynnistimme Aluehallintoviras-
ton tuella kolmevuotisen Arjen tai-
toja digitaalisesti -hankkeen. Hanke 
toteutetaan yhdessä Ruskeasuon kou-
lun yläkoululaisten ja Keskuspuis-
ton ammattiopiston opiskelijoiden 
kanssa. Hankkeessa luodaan pelilli-
nen ympäristö digitaalisessa maail-
massa pärjäämisen tueksi. 

Tietoyhteiskuntataitojen paran-
tamiseksi  testasimme kentäl lä 
iPad-kirjan sisältöjä ja pieniä tieto- ja 
viestintätekniikan oppaita. Selkokie-
linen iPad tutuksi tuotettiin yhdessä 
Datero  ry:n kanssa. Tieto- ja vies-
tintätekniikan opetukseen kehitetyn 
Tikas-koulutuksen materiaaleja ja 
opetussuunnitelmaa kehitettiin. 

Teimme tablettiversiota Arki-
matikka-sarjaan. Vuonna 2017 työs-
timme rahaa käsittelevää osiota. 

KUVA: DARAJANI
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Kuvionuottikirjasarja vahvis-
tui lastenlaulujen kuvionuoteilla. 
Hepokatti-kuvionuottikirja tehtiin 
yhdessä Resonaarin kanssa. Kuvio-
nuottikirjatuotannossa on historian 
havinaa, sillä Kuvionuotit 1 -kirja 
ilmestyi viime vuosituhannella. 
Edelleen se on kuvionuottikirjoista 
ykkösenä myyntitilastoissa. 

Päivänselvää-materiaalikoko-
naisuus sai pitkin vuotta kentältä 
positiivista palautetta helppokäyt-
töisyydestä ja oikeista sisällöistä. 
Opettajat pitivät siitä, että teos mah-
dollistaa opetuksen eriyttämisen. Päi-
vänselvää-kokonaisuuteen toivottiin 
myös terveystiedon oppimateriaalia. 

Kehitysvammaliiton tuottamia 
materiaaleja on perinteisesti käy-
tetty erityisopetuksessa, mutta sel-
kokieliset materiaalit toimivat hyvin 
myös kielen oppimisen tukena. Jo 
pitempään ja erityisesti vuoden 2017 
aikana on ollut havaittavissa suomen 
opettajien ja oppijoiden kasvava 
kiinnostus Opikkeen julkaisemaa 
selkokielistä kaunokirjallisuutta 
kohtaan. Myös Kuulolla-materiaali 
on löytänyt uusia käyttäjiä suomi 
toisena kielenä -opettajista. 

Kokonaisuutena Oppimateriaali-
keskus Opikkeen tuotemyynti kasvoi 
kahdeksan prosenttia edellisvuodesta. 

Selkokeskus muokkasi selko-
kielelle vuoden 2017 aikana 25 
eri laista maahanmuuttaj i l le  ja 

turvapaikanhakijoille suunnattua selkokielistä aineistoa. 
Niissä käsiteltiin muun muassa hyvän hoidon periaat-
teita (HUS), hygieniapassitestiä (Evira), rikoksen uhrin 
oikeuksia (oikeusministeriö), tutkinnon ammattitaito-
vaatimuksia (Kiipulan ammattiopisto), ensiapuohjeita 
(SPR), Suomen historiaa (Ely-keskukset) ja maahan-
muuttajien eläketurvaa (Eläketurvakeskus).

Selkokeskus julkaisi 40 numeroa Selkosanomia ja LL-Bla-
detia painettuina lehtinä sekä viikoittain verkkouutisia. 
Yhdessä oikeusministeriön kanssa tuotettiin kuntavaaliesite. 

Kansalaistaitoja tukevaa materiaalia julkaistiin paljon 
myös Papunetin sivuilla. Viittomamateriaaleihin lisät-
tiin työhön ja työpäivään liittyvää sanastoa tukiviitottuna. 
Maahanmuuttajien kielenopiskelun tukemiseen tehtiin 
255 uutta kuvaa. Savon Vammaisasuntosäätiön kanssa 
tuotettiin 92 kuvaa terveyden- ja sairaanhoidosta. Kol-
peneen palvelukeskuksen tekemät, opettajille suunnatut 
arabia–suomi-kuvamateriaalit julkaistiin koulunkäynnin 
ja opetuksen tueksi. Lisäksi julkaistiin laaja paketti tuki-
viitottuja lastenlauluja videoina ja viittomakuvia käyttäjä-
toiveiden mukaisesti.

”Kiitos loistavasta sivusta! Aivan mahtavan hyvä sivu, 
suurkiitos siitä! Tämä helpottaa työtäni valmistavan 
luokan opettajana aivan uskomattoman paljon. Loistavan 
mukavaa ja aurinkoista kesää sekä valtava kiitosrutistus!” 
PAPUNETIN SAAMAA PALAUTETTA

”Hei, käytän aika paljon töissäni puheterapeuttina 
kuvatyökaluanne – se on loistava väline, kiitos!” 
PAPUNETIN SAAMAA PALAUTETTA

MATERIAALIMYYNTI

Oppimateriaalien osuus
Käsi-, menetelmä-, tutkimus- ja teoriakirjoja
Selkokirjallisuus
Tieto- ja viestintätekniikkamateriaalit
Kommunikaatiomateriaalit

35 %
32 %
22 %

8 %
3 %
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Peppi-Lotta 
vauhditti sotea
Marjatta-koulussa opiskeleva 15-vuo-
tias PEPPI-LOTTA KINNUNEN oli viikon 
verran TET-harjoittelussa eduskun-
nassa. Peppi-Lotan viikko sisälsi 
monipuolisia avustavia tehtäviä. Hän 
oli työharjoittelunsa aikana mukana 
monenlaisissa tapahtumissa ja sai 
tehdäkseen vaihtelevia töitä. 

”Olen ottanut kuvia ja laittanut 
niitä sosiaaliseen mediaan. Olen 
myös auttanut kahvituksessa, ollut 
mukana postin jakelukierroksella, 
varannut koululaisille opastetun kier-
roksen eduskuntaan ja tulostanut. 
Parhaiten olen selvinnyt tietokone-
hommista”, arvioi Peppi-Lotta. 

Peppi-Lotta ehti olla mukana 
myös valiokuntatyöryhmän kokouk-
sessa, jossa käsiteltiin sote-uudistusta. 

”Peppi-Lotalle sattui hyvä työ-
harjoitteluviikko, sillä sote-laki 
läksi juuri lausuntokierrokselle ja 
sain kaikki asiaan liittyvät pape-
rini tosi hyvään järjestykseen, kun 
Peppi-Lotta mapitti ne”, kehuu 
eduskunnan vammaisas io iden 
yhteistyöryhmän jäsen, kansan-
edustaja SARI SARKOMAA. 

”PEPPI-LOTTA OPPI VIIKON AIKANA HURJASTI UUSIA ASIOITA”, KEHUU KASANEDUSTAJA SARI SARKOMAA.
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Laadukkaat 
jäsenpalvelut
VUODEN 2017 TAVOITTEENA OLI, ETTÄ 

saamme uusia jäseniä ja että jäse-
nemme ovat tyytyväisiä palveluihimme 
ja kumppanuushankkeisiimme. Kehi-
tysvammaliiton sääntöuudistus osoitti 
toimivuutensa, ja saimme kaksi uutta 
varsinaista jäsentä kaupallisten toimi-
joiden joukosta sekä kaksi uutta yhtei-
söjäsentä. Marraskuussa 2017 teimme 
jäsenkyselyn, johon tuli vastauksia lähes 
50 jäseneltä. Kyselyn perusteella yli 60 
prosenttia vastanneista oli tyytyväisiä 
sääntöuudistukseen ja yli 80 prosenttia 
liiton jäsenpalveluihin. 

Ketju-lehti oli tunnetuin jäsen-
etumme. Jäsenkyselyn mukaan 89 
prosenttia ilmoitti olevansa melko 
tyytyväisiä tai tyytyväisiä liiton 
viestintään. Liiton verkkosivu-uu-
distus valmistui. Palautekyselyn 
mukaan 69 prosenttia kävijöistä oli 
uudistukseen tyytyväisiä.

Kehittääksemme jäsenviestintää 
aloitimme jäsenten viestijäverkoston 
kokoamisen. Ensimmäisen yhtey-
denoton jälkeen 16 jäsenorganisaa-
tion viestintävastaavaa ilmoittautui 
mukaan verkostoon.

Koulutustoiminta

Vaikuttamistoiminta

Kehittämis- ja arviointitoiminta

Oppimateriaalit

Selkokielen edistäminen  
ja Selkokeskuksen toiminta

Kehitys- ja puhevammaisten kommunikoinnin 
ja vuorovaikutuksen edistäminen (Tikoteekki)

Verkkopalvelut ammattilaisille  
(Papunet, Verneri.net)

Verkkopalvelut kehitys- ja puhevammaisille 
ihmisille (Papunet, Verneri.net)

Liiton viestintä (Ketju, verkkosivut, 
sosiaalinen media, muu viestintä)

Kansainvälinen toiminta ja kehitysyhteistyö

JÄSENKYSELY: KEHITYSVAMMALIITON VISIONA ON POIS MARGINAALISTA!, 
JOLLA PYRIMME VAIKUTTAMAAN SIIHEN, ETTÄ KEHITYS- JA 

PUHEVAMMAISET IHMISET PÄÄSISIVÄT POIS MARGINAALISTA KAIKILLA 
ELÄMÄNALUEILLA. MITEN HYVIN LIITON TOIMINNOT TUKEVAT 

MIELESTÄNNE TÄTÄ PÄÄMÄÄRÄÄ? (ASTEIKKO 1–4, VASTAJIA 48.)
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Kehittynyt varainhankinta
VARAINHANKINNAN TAVOITTEENA OLI LÖYTÄÄ UUSIA RAHOITUSLÄHTEITÄ. 

Vuonna 2017 vahvistimme yhteistyötä yritysten kanssa, ja konkreetti-
sia pilotteja syntyi muun muassa Musti ja Mirri Groupin kanssa. Teimme 
varainhankinnan suunnitelman koko strategiakaudelle ja varainhankinnan 
eettiset ohjeet. Saimme merkittävän lahjoituksen FASD-toimintaan sekä 
uuden testamenttilahjoituksen.

TUOMAS SAI PALKKATYÖTÄ MUSTISTA JA MIRRISTÄ.
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KEHITYSVAMMALIITON LIIKUNTAPÄIVÄSSÄ KOKEILTIIN KUPLAFUTISTA.

Hyvinvoiva 
henkilöstö
KEHITYSVAMMALIITOSSA OLI VUODEN 

2017 lopussa 77 työntekijää, joista vaki-
tuisessa työsuhteessa 60 ja määrä-
aikaisessa työsuhteessa 17 henkilöä. 
Perhevapaalla oli kolme, toimivapaalla 
kaksi ja opintovapaalla kaksi henkilöä.

Toimintamme lähtökohtana on 
yhdessä kehittäminen. Työskente-
lemme yhdessä kehitys- ja puhe-
vammaisten ihmisten, selkokielen 
käyttäjien, lähi-ihmisten, erilaisten 
organisaatioiden ja viranomaisten 
sekä eri alojen ammattilaisten kanssa. 

Liiton yleishallinto vastaa vai-
kuttamisen, viestinnän, varainhan-
kinnan ja kansainvälisten asioiden 
koordinoinnista. Toimintamme on 

sijoitettu neljään yksikköön: Elini-
käinen oppiminen, Kansalaisuus, 
Saavutettavuus ja Taloushallinnon 
ohjaus- ja tukipalvelut. 

Toimintavuoden aikana otimme 
koko liitossa käyttöön Office 365 

-ohjelmistot ja Moodle-koulutus-
ympäristön. Kehitimme varain-
hankinnan osaamista ja  koko 
henkilöstön tietotekniikkataito-
jen osaamista järjestämällä täy-
dennyskoulutus ta .  Kehi t imme 
osaamistamme videoiden hyö-
dyntämiseen työyhteisöjen vuo-
rovaikutusta ja kommunikaatiota 
tukevien toimintamallien kehittä-
misessä. Lisäksi kouluttauduimme 

sisäisenä koulutuksena mm. vide-
oiden hyödyntämiseen tuotteiden 
markkinoinnissa.

Liiton työterveyshuollon palve-
luntarjoaja vaihtui Terveystaloksi 
Diacorin ja Terveystalon yhdistyessä. 

Toteutimme henkilöstökyselyn, 
kyselyn yhteistoimintaneuvottelu-
kunnan toiminnasta ja keräsimme 
palautteen vuonna 2015 toteute-
tusta organisaatiouudistuksesta. 
Lisäksi liittohallitus teki toimin-
nastaan itsearvioinnin. Kyselyjen ja 
arviointien perusteella kehitimme 
toimintaamme ja teimme tarvittavia 
hallinnollisia muutoksia resurssien 
kohdentamisessa.

KEHITYSVAMMALIITON VUOSIKERTOMUS 2017 | HYVINVOIVA HENKILÖSTÖ | 33



Talous
SAIMME MERKITTÄVÄN LAHJOITUKSEN MÄRTA KLAUS JA PETER KLAUS -SÄÄTIÖLTÄ 

FASD-toimintaan. Kehitysvammaliitto sai tiedon Alli Karikosken testamentti-
lahjoituksesta lokakuussa 2017. Edunsaajina ovat Kehitysvammaliitto ry ja Hel-
singin Lastenklinikan osasto 10:n lapsipotilaiden tuki ry. Lisäksi vuonna 2016 
saatu testamentti Salme Bergiltä on tuloutettu vuoden 2017 aikana.

Kehitysvammaliitossa suoritettiin vuonna 2017 STEAn tarkastus.

Toiminnan tuotot 2017
Varsinainen toiminta

Yhdistys / Järjestötoiminta sekä Varainhankinta
STEA Yleisavustus
STEA Kohdennetut avustukset
STEA Projektiavustukset
Muut avustukset
Myyntituotot
Koulutus- ja kurssituotot
Kehittämistoiminnan tuotot
Vuosikertamaksut (lehdet)
Muut tuotot

Toiminnan tuotot yhteensä

102 683,71
1 363 764,00
1 763 898,43

309 329,00
168 029,32
286 323,28
326 461,07
140 511,73

74 453,90
259 681,79

4 795 136,23

2,1 %
28,4 %
36,8 %

6,5 %
3,5 %
6,0 %
6,8 %
2,9 %
1,6 %
5,4 %
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Toiminnan kulut 2017
Varsinainen toiminta

Yhdistys / Järjestötoiminta sekä Varainhankinta
Yleishallinto sekä Taloushallinnon ohjaus- ja tukipalvelut
Kansalaisuusyksikkö
Julkaisu- ja tiedotustoiminta
FASD osaamisverkosto
Oppimateriaalikeskus
Selkokeskus
Tikoteekki
Papunet
STEA Projektiavustukset
Projektit ja kehittämistoiminta  
sekä Lähialue- ja kehitysyhteistyö

Toiminnan kulut yhteensä

137 153,31
931 938,46
710 227,23
175 486,57
101 087,60
736 602,18
640 387,13
563 915,76
372 161,31
362 205,94
146 136,57

4 877 302,06

2,8 %
19,1 %
14,6 %

3,6 %
2,1 %

15,1 %
13,1 %
11,6 %

7,6 %
7,4 %
3,0 %

KEHITYSVAMMALIITON VUOSIKERTOMUS 2017 | TOIMINNAN KULUT 2017 | 35



Liitteet

Kehitysvammaliiton jäsenet

KEHITYSVAMMALIITON VARSINAISET JÄSENET
 ◆ Akaan kaupunki
 ◆ Attendo Oy
 ◆ Aula-työkotien Kannatusyhdistys ry
 ◆ Autismi- ja Aspergerliitto ry
 ◆ Carea – Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen 
kuntayhtymä, Sosiaalipalvelujen vastuualue

 ◆ Eino Raunion Säätiö sr, Pipolakoti
 ◆ Erityiskansanopiston Kannatusyhdistys ry
 ◆ Espoon kaupunki, Tähtiniityn koulu
 ◆ Espoon seurakuntayhtymä
 ◆ Essote – Etelä-Savon sosiaali- ja 
terveyspalvelujen kuntayhtymä

 ◆ Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksote
 ◆ Eteva kuntayhtymä
 ◆ Förbundet De Utvecklingsstördas Väl rf, FDUV
 ◆ Haapajärven Vanhainkotiyhdistys ry
 ◆ Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö
 ◆ Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto, Vammaistyö
 ◆ Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry
 ◆ Helsingin lyhytaikaiskoti ja työpaja Lyhty ry
 ◆ Hoitopedagogisen Rudolf Steiner -koulun 
kannatusyhdistys ry, Marjatta-koulu

 ◆ Hoivakoti Koskela Oy
 ◆ Honkalampi-säätiö
 ◆ Julkisten- ja hyvinvointialojen liitto JHL ry
 ◆ Jämsän Kristillinen Kansanopistoyhdistys ry, Kansanopisto
 ◆ Kaarisilta ry
 ◆ Kainuun Hoivataito Oy
 ◆ Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon 
kuntayhtymä / Kuusanmäen palvelukeskus

 ◆ Kangasalan kunta
 ◆ Karstulan Hyvinvointipalvelusäätiö sr
 ◆ Kehitysvammaisten Palvelusäätiö sr
 ◆ Kehitysvammaisten taiteilijoiden tuki ry
 ◆ Kemin kaupunki
 ◆ Keravan kaupunki, Sosiaali- ja 
terveysvirasto, Vammaispalvelut

 ◆ Keski-Pohjanmaan sosiaali-ja terveyspalvelujen 
kuntayhtymä Soite, Kehitysvammahuolto

 ◆ Keski-Suomen Vammaispalvelusäätiö
 ◆ Kirkkopalvelut ry, Seurakuntaopisto
 ◆ Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä
 ◆ Kouvolan kaupunki, Hyvinvointipalvelut
 ◆ KTO – kehitysvamma-alan tuki- ja osaamiskeskus, 
Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymä

 ◆ Kuopion kaupunki
 ◆ Kuurojen Palvelusäätiö / Palvelukeskus Ainola
 ◆ Kårkulla samkommun
 ◆ Mahdollisuus lapselle ry
 ◆ Mannerheimin Lastensuojeluliitto
 ◆ Martinus-säätiö, Epilän toimintakeskus
 ◆ MEREO, Vanhusten palvelutaloyhdistys ry, Aleksi-koti

 ◆ Mikeva Oy
 ◆ Naantalin Aurinkosäätiö sr
 ◆ Nokian kaupunki
 ◆ Nuorten Ystävät -palvelut Oy, Vammaispalvelut
 ◆ Oy Käännös- ja tulkkauspalvelu Mokoma Ab
 ◆ Palvelukoti Vantaan Kerttuli Oy
 ◆ Palveluyhdistys Kaseva ry
 ◆ Perhehoitoliitto ry
 ◆ Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
 ◆ Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin 
kuntayhtymä, Kehitysvammahuollon tulosalue

 ◆ Puustellin Tuki ry
 ◆ Raudaskylän Kristillinen Opisto ry
 ◆ Rauman kaupunki, Sosiaali- ja terveysvirasto, vammaistyö
 ◆ Ravimäkiyhdistys ry
 ◆ Rinnekoti-Säätiö sr
 ◆ Ristola-Säätiö sr
 ◆ Rovaniemen kaupunki, Vammaispalvelu
 ◆ Ryhmäkoti Lumikki Oy
 ◆ Rääkkylän Suojakotiyhdistys ry
 ◆ Salon kaupunki, Sosiaalityön palvelut
 ◆ Satakielen laulu ry, Raution Toimintakeskus
 ◆ Satakunnan sairaanhoitopiirin 
kuntayhtymä, Sosiaalipalvelut 

 ◆ Savon Vammaisasuntosäätiö sr
 ◆ SerenusKodit Oy, Sisukoti
 ◆ Siun sote – Pohjois-Karjalan sosiaali- ja 
terveyspalvelujen kuntayhtymä

 ◆ Suomen INCL-yhdistys ry
 ◆ Suomen Invalidilasten ja -nuorten Kivalakodit ry
 ◆ Suomen kehitysvammalääkärit ry
 ◆ Suomen Vammaistutkimuksen Seura ry
 ◆ Sylvia-koti yhdistys ry
 ◆ Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymä, Diakoniakeskus
 ◆ Tampereen Kaupunkilähetys ry
 ◆ Tapolan Kyläyhteisö
 ◆ Toivo ja Rauha ry
 ◆ Tuki- ja osaamiskeskus Eskoo,  
Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä

 ◆ TulkkausILONA Oy
 ◆ Turun kaupunki, Hyvinvointitoimiala
 ◆ Turun seudun vammaisten asuntotukiyhdistys ry
 ◆ Vaalijalan kuntayhtymä
 ◆ Vaasan kaupunki, Sosiaali- ja 
terveysvirasto, Vammaispalvelut

 ◆ Vantaan kaupunki, Sosiaali- ja terveystoimi
 ◆ Vuoksenlaakson Ensi- ja turvakoti ry, Palvelukoti Vuokko
 ◆ Yrjö ja Hanna -säätiö sr

KEHITYSVAMMALIITON YHTEISÖJÄSENET
 ◆ Kurikan Värttinä ry, Hoitokoti Wanha Värttinä
 ◆ Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä, 
Diakoniakeskus/Kehitysvammaistyö

36 | KEHITYSVAMMALIITON VUOSIKERTOMUS 2017 | LIITTEET



Liittovaltuusto 

PUHEENJOHTAJA
 ◆ Kunnallisneuvos Sakari Nuutinen 
(Lääninrovasti Teppo Ritari)

VARAPUHEENJOHTAJAT
 ◆ Raimo Huusari 
(Toiminnanjohtaja Jari Porraslampi)

 ◆ Vammaispalvelujen johtaja Riitta Hakoma 
(Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja Marja Kosonen)

MUUT JÄSENET
 ◆ Toiminnanjohtaja Jukka Pirttinen 
(Asiamies Markku Väätäinen)

 ◆ Kunnallisneuvos Pertti Sankilampi 
(Tulosalueenjohtaja Päivi Lauri)

 ◆ Erkki Mononen  
(Sosiaalijohtaja Jari Nevanto)

 ◆ Toimitusjohtaja Annikki Niiranen 
(Kunnallisneuvos Jukka Nyberg)

 ◆ Toimitusjohtaja Matti Kuvaja 
(Kuntayhtymän johtaja Jouni Nummi) 
(Vammaistyön johtaja Mikaela Westergård)

 ◆ Samkommunsdirektör Sofia Ulfstedt 
(Personalchef Fredrik Lauren)

 ◆ Kirjastovirkailija-kuljettaja Vilho Ponkiniemi 
(Kuntoutuksen lehtori Marjo-Riitta Mattus)

 ◆ Kehittämispäällikkö Maria Kuukkanen 
(Perhehoitaja Eeva Kankkunen)

 ◆ Sosiaalineuvos 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 Lammassaari)

 ◆ Myyntipäällikkö Timo Rintala 
(Toiminnanjohtaja Miina Weckroth)

 ◆ Lastentautien erikoislääkäri Ari W Sulin 
(Johtava lääkäri Anu Hirvonen)

 ◆ Puheenjohtaja Päivi Norvapalo 
(Toiminnanjohtaja Tarja Parviainen)

 ◆ Erityisasiantuntija Jouko Hämäläinen 
(Kuntoutusasiantuntija Raija Rantalainen)

 ◆ Vastuualuepäällikkö Anna-Liisa Kainulainen 
(Perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen)

 ◆ Sopimustoimitsija Veikko Lehtonen 
(Erityisasiantuntija Marjo Katajisto)

 ◆ Hallintojohtaja Lea Nevalainen  
(Toimitusjohtaja Marja-Leena Saarinen)

Liittohallitus

PUHEENJOHTAJA
 ◆ Toimitusjohtaja Pekka Kettunen

VARAPUHEENJOHTAJA
 ◆ Kuntayhtymän johtaja Seija Aaltonen

JÄSENET
 ◆ Helinä Hulkkonen
 ◆ Kuntayhtymän johtaja Ilkka Jokinen
 ◆ Sosiaalineuvos Markku Niemelä
 ◆ Kehitysjohtaja Mikko Oranen
 ◆ Sosiaalipalvelujen johtaja Anu Salonen
 ◆ Erityisluokanopettaja/vararehtori Heli Tomminen
 ◆ Sosiaalineuvos, hallituksen puheenjohtaja Merja Uusitalo

VARAJÄSENET
 ◆ Sosiaalineuvos Erkki Paara
 ◆ Työnohjaaja Pertti Ahokas
 ◆ Toimialuejohtaja Tuulikki Parikka 
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Kehitysvammaliiton henkilökunta

YLEISHALLINTO JA VIESTINTÄ
 ◆ Ohtonen Marianna, Toiminnanjohtaja
 ◆ Eliyathamby Sivanathan, Siistijä
 ◆ Grönstrand Eeva, Toimittaja, Ketju-lehti
 ◆ Paananen Heikki, IT-suunnittelija
 ◆ Puhakka Anneli, Viestintäpäällikkö
 ◆ Rauhala Sisko, Asiantuntija,  
varainhankinta/hallinto/kv-hankk.

 ◆ Tuominen-Hakoila Miinukka,  
Asiantuntija, viest. ja vaik.

 ◆ Valkonen Erik, Siistijä
 ◆ Vilja Jari, Toimistotyöntekijä
 ◆ Väänänen Sami, Siistijä

TALOUSHALLINNON OHJAUS- JA TUKIPALVELUT
 ◆ Aukio Eija, Talous- ja hallintopäällikkö
 ◆ Benson Katja, Osastosihteeri
 ◆ Halttunen Else-Maj, Sihteerin sijainen 24.3.2017 saakka
 ◆ Ikonen Marjut, Taloushallinnon asiantuntija
 ◆ Lahti Kari, IT-suunnittelija
 ◆ Lindberg Taru, Toimistosihteeri
 ◆ Oksanen Mirka, Osastosihteeri
 ◆ Peltomäki Marko, Tietohallintopäällikkö
 ◆ Timonen Marjo, Osastosihteeri

KANSALAISUUSYKSIKKÖ
 ◆ Hintsala Susanna, Kansalaisuusyksikön johtaja
 ◆ Ahlstén Marika, Vaikuttamistoiminnan 
päällikkö 15.1.2017 saakka

 ◆ Hakala Katariina, Asiantuntija, dosentti
 ◆ Harjajärvi Minna, Asiantuntija, Verneri.net
 ◆ Jokela Liisa, Kouluttaja
 ◆ Kairi Tea, Projektipäällikkö
 ◆ Klem Simo, Asiantuntija
 ◆ Koski Panu, Suunnittelija
 ◆ Miettinen Sonja, Tutkija
 ◆ Nikkanen Inari, Tutkimusavustaja 30.6.2017 saakka
 ◆ Pentikäinen Linda, Tutkimusavustaja 30.6.2017 saakka
 ◆ Rapo Päivikki, Harjoittelija, 
tutkimustoiminta 27.10.2017 saakka

 ◆ Raunetvuo Outi, Kouluttaja
 ◆ Salomaa Jonna, Kouluttaja
 ◆ Sillanpää Niina, Kouluttaja
 ◆ Somer Sari, FASD-koordinaattori
 ◆ Teittinen Antti, Tutkimuspäällikkö, dosentti
 ◆ Vesala Hannu, Tutkija
 ◆ Ylitalo Juho, Asiantuntija, Verneri.net

ELINIKÄISEN OPPIMISEN YKSIKKÖ
 ◆ Kokko Leena, Elinikäisen oppimisen yksikön johtaja
 ◆ Eespere Jana, Asiakaspalvelu- ja myyntiassistentti
 ◆ Ilmonen Petri, Kehittämispäällikkö
 ◆ Jägerhorn Paula, Asiantuntija
 ◆ Kara Henna, Kustannustoimittaja
 ◆ Kilkki Sakari, Tuottaja
 ◆ Majaniemi Mikko, Varastoapulainen
 ◆ Mäki Maiju, Tuottaja
 ◆ Piipari Kai, Tuotepäällikkö
 ◆ Pärssinen Anu, Asiakaspalvelu- ja myyntiassistentti
 ◆ Santala Erja, Erityisasiantuntija
 ◆ Tulla Birgit, Graafinen suunnittelija

SAAVUTETTAVUUSYKSIKKÖ
 ◆ Älli Sami, Saavutettavuusyksikön johtaja

Selkokeskus
 ◆ Leskelä Leealaura, Selkokeskuksen kehittämispäällikkö
 ◆ Juusola Markku, Toimittaja
 ◆ Kaatra Kaisa, Toimittaja/Selkosanomat
 ◆ Kiuttu Petri, Toimittaja/Selkosanomat
 ◆ Sainio Ari, Suunnittelija/Selkokirjallisuus
 ◆ Sipilä Jenni, Suunnittelija
 ◆ Uotila Eliisa, Suunnittelija
 ◆ Vihmo Mira, Suunnittelija

Tikoteekki
 ◆ Roisko Eija, Tikoteekin kehittämispäällikkö
 ◆ Burakoff Katja, Asiantuntija
 ◆ Eloranta Niko, Suunnittelija, videotuotanto
 ◆ Green-Järvinen Marina, Asiantuntija
 ◆ Katajisto Taro, IT-suunnittelija
 ◆ Laine Kaisa, Asiantuntija
 ◆ Martikainen Kaisa, Erityisasiantuntija
 ◆ Ojanen Annakaisa, Asiantuntija
 ◆ Sallinen Anu, Suunnittelija
 ◆ Yiannakou Virpi, Asiantuntija

Papunet
 ◆ Övermark Timo, Papunetin kehittämispäällikkö
 ◆ Alho Paula, Verkkotoimittaja
 ◆ Haanperä Tapio, Saavutettavuusasiantuntija
 ◆ Honkonen Päivi, Graafinen suunnittelija
 ◆ Nuutinen Veera, Verkkotoimittaja
 ◆ Oja Ronja, Sovellussuunnittelija
 ◆ Paappanen Arto, IT-suunnittelija
 ◆ Rahkola Pia, Verkkotoimittaja
 ◆ Rintamäki Raisa, Verkkotoimittaja
 ◆ Rouhiainen Ville, IT-suunnittelija 31.12.2017 saakka
 ◆ Räsänen Tanja, Projektipäällikkö
 ◆ Salonen Minna, Projektisuunnittelija
 ◆ Savilampi Sampo, IT-suunnittelija 11.8.2017 saakka
 ◆ Ylätupa Maija, Asiantuntija
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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

mailto:kvl%40kvl.fi?subject=
http://www.kehitysvammaliitto.fi/
https://twitter.com/kvliitto
https://www.facebook.com/kehitysvammaliitto
https://www.instagram.com/kehitysvammaliitto
https://www.youtube.com/user/Kehitysvammaliitto
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