KUULOVAMMAISTEN LASTEN VANHEMPIEN LIITTO RY

TEHDYT EDUNVALVONTATOIMENPITEET VUONNA 2016 (Lähde: KLVL
toimintakertomus 2016)
TAVOITE
Nostetaan esiin perheiden
tarpeita, tiedotetaan niistä ja
pyritään mahdollisuuksien
mukaan vaikuttamaan myös
ennakoivasti

Edunvalvonnan toimenpiteiden
ulottaminen lähemmäksi
perheiden arkea
Edunvalvontayhteistyön
tiivistäminen yhteistyöjärjestöjen
kanssa

TOTEUTUNUT
- Edunvalvonnalla tarkoitetaan verkostoitumista ja niitä toimenpiteitä,
joilla liitto pyrkii vaikuttamaan yhteiskunnalliseen päätöksentekoon ja
sitä kautta edistämään kuulovammaisten lasten, nuorten ja perheiden
oikeuksia saada tarvitsemansa palvelut, kuntoutuksen ja hoidon.
Edunvalvonnan tarkoituksena on seurata liiton perustehtävän
toteutumista ja tavoitteiden saavuttamista.
- Edunvalvontatyöryhmän työstämä edunvalvontasuunnitelma saatiin
lähes valmiiksi, mutta sen lopullinen versio siirtyi tehtäväksi
alkuvuodelle. 2017.
- Vuosina 2014–2015 toteutetut vierailut pääkaupunkiseudun
varhaiskasvatusvirastoihin saivat jatkoa, kun Helsingin
varhaiskasvatusvirasto esitti kutsun toisille pääkaupunkiseudun
varhaiskasvatusvirastoille saapua palaveriin, johon oli kutsuttu myös
liiton ja Kuurojen Liiton edustajat. Tapaamisen tarkoitus oli
keskustella kuulovammaisten lasten ja viittomakieltä käyttävien lasten
varhaiskasvatuksen järjestämisestä pääkaupunkiseudulla nyt ja
tulevaisuudessa. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ovat
ilmestyneet, ja kunnat valmistelevat kuntien varhaiskasvatussuunnitelmia käyttöön otettaviksi 1.8.2017 alkaen. Palaverissa käytiin
erilaisia vaihtoehtoja totuttaa tulevaisuudessa kuulovammaisten
lasten ja viittomakieltä käyttävien lasten varhaiskasvatusta ja niitä
käytäntöjä, joita on jo olemassa, mitä kehitettävää niissä on ja miten
ja missä vaiheessa perheet saavat tietoa varhaiskasvatuksen
järjestelyistä.
- Liitto antoi lausuntoja seuraavasti:
- Oikeusministeriö, kielellisten oikeuksien toteutumisesta. Lisäksi
puheenjohtaja antoi asiantuntija-apua Lastensuojelun Keskusliiton
samaa asiaa koskevaan lausuntoon.
- Kannanotto Kymenlaakson keskussairaalan kuntoutusohjaajan
tilanteesta
- Toiminnanjohtaja osallistui Oppimis- ja ohjauskeskus Valterin ja
Kuurojen Liiton kanssa pidettyyn yhteistyötapaamiseen, jossa
keskusteltiin kuurojen, huonokuuloisten, viittomakielisten ja
sisäkorvaistutteita käyttävien lasten ja nuorten koulutilanteesta.
Tarkkaa tietoa oppilaista ja heidän oloistaan on nykyään vaikeaa
saada. Monet kunnat ovat vastahakoisia kustantamaan lasten
toivomaa ja tarvitsemaa koulumuotoa, palvelua, ohjausta ja tukea
lähikouluperiaatteen yleistyttyä. Tapaamisessa kartoitettiin
yhteistyömahdollisuuksia järjestöjen ja Valterin välillä, koska
järjestöille tulee lasten perheiltä pyyntöjä asiantuntija-avusta sekä
toiveita ja vaatimuksia kuurojen, huonokuuloisten ja viittomakielisten
lasten opetukseen liittyen. Tapaamisessa tuotiin myös esille
perheiden toiveita Valterin suuntaan. Näitä oli mm. viittomakielisten ja
huonokuuloisten opetuksen ja ohjauspalveluista kertovan
selostuksen lisääminen Valterin verkkosivuille sekä viittomakielisten
kieli- ja identiteettimallien riittävyys ja niiden turvaaminen Valterikouluissa. Tilaisuudessa keskusteltiin myös YK:n vammaisten
ihmisten oikeuksia koskevasta yleissopimuksesta, viittomakielilaista
ja yhdenvertaisuuslaista ja näiden merkityksestä lasten opetuksen
toteuttamisessa ja sen kehittämisessä. Seuraava yhteistapaaminen
järjestetään vuoden 2017 keväällä.
- Kesällä toteutetun jäsenkyselyn mukaan liiton edunvalvonnan
toivotaan keskittyvän ensisijaisesti tasa-arvon lisäämiseen
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jatkokoulutus- ja ammatinvalinta-asioissa, päivähoidon ja
opetustoiminnan kehittämiseen sekä kuntoutustoiminnan
kehittämiseen.
Edunvalvontaan liittyviä asioita valmisteltiin ja niistä keskusteltiin
edunvalvontatyöryhmässä, joka kokoontui kaksi kertaa vuoden
aikana.
Lisäksi kahta perhettä autettiin henkilökohtaisesti koulukyyteihin
ja viittomakielen kotiopetukseen liittyvissä asioissa.

