KUULOVAMMAISTEN LASTEN VANHEMPIEN LIITTO RY
TEHDYT EDUNVALVONTATOIMENPITEET VUONNA 2015 (lähde: KLVL
toimintakertomus 2015)
TAVOITE
Profiloidutaan entistä
paremmin kuulovammaisten
lasten perheiden asioita
ajavaksi toimijaksi
Tehdään edunvalvontatyö
näkyväksi
Parannetaan jäsenistön
mahdollisuuksia vaikuttaa
liiton tekemään
edunvalvontaan

TOTEUTUNUT
- Edunvalvonnan tarkoituksena on seurata liiton perustehtävän
toteutumista sekä tavoitteiden saavuttamista. Edunvalvonnalla
tarkoitetaan niitä toimenpiteitä, joilla liitto pyrkii vaikuttamaan
yhteiskunnalliseen päätöksentekoon ja sitä kautta edistämään
kuulovammaisten lasten, nuorten ja perheiden oikeuksia saada
tarvitsemansa palvelut, kuntoutuksen ja hoidon.
- Edunvalvontatyöryhmä aloitti edunvalvontasuunnitelman
tekemisen, joka määrittelee edunvalvonnan tehtävät, tavoitteet,
vastuut ja työnjaon, kohderyhmät, keinot, edunvalvonnassa
käytettävät periaatteet, laatukriteerit sekä mittaaminen ja seuranta.
Työ on tarkoitus saattaa valmiiksi vuonna 2016.
- Liitto sai järjestymään tapaamisen kansanedustaja Anne
Louhelaisen (PS) maakunta-avustajan kanssa 1.7.
Tapaamisessa annettiin kansanedustajan käyttöön tietoa
kuulovammaisten perheiden tarpeista sekä liiton toiminnasta
kertovaa materiaalia.
- Syksyllä 2014 aloitetut pääkaupunkiseudun varhaiskasvatusvirastovierailut saivat jatkoa, kun viimeinen eli Vantaan
virastovierailu toteutettiin 20.1. Mukana oli myös kaupunkien
perusopetuksen viranhaltijoita. Vierailut toteutettiin yhdessä
Kuurojen Liiton kanssa. Vierailuista tehtiin yhteenveto, joka
toimitettiin Espoon, Helsingin ja Vantaan
varhaiskasvatusvirastoille. Yhteenvetoon kirjattiin kunkin
kaupungin osalta kuulovammaisten lasten määrä ja sijoittuminen
eri päiväkoteihin tai kouluihin, kuulovammaisten opetuksessa
mukana oleva henkilöstön määrä ja lyhyt kuvaus kunkin
kaupungin moniammatillisesta yhteistyöstä koskien
kuulovammaisia lapsia. Vierailukierroksen perusteella kaupunkien
KELTOille (konsultoiville erityislastentarhanopettajille) tuotettiin
ohjeistus kuulovammaisten lasten kanssa toimimisesta, järjestöjen
tarjoamasta avusta sekä Kuulovain.fi-portaalin tarjoamasta
tiedosta.
- Verkkosivujen edunvalvonta-sivua päivitettiin lisäämällä sinne
tehdyt edunvalvontatoimenpiteet
- Liitto antoi lausuntoja seuraavasti:
KUULET-projektin(Kuuleminen tasa-arvoisessa
yhteiskunnassa) rahoitushakemus
OPH Dno 2/440/2015 Ohjauksen ja kasvatuksen
tutkintorakenne
Audionomikoulutuksen kehittäminen- työryhmän muistioon
”Kuulonhuollon keskiössä – audionomikoulutuksen
kehittäminen”
Viestintävirasto Dno 1180/922/2014 Yleispalvelujen
hinnoittelun kohtuullisuuden arviointia koskeva muistio
OPH Dno 9/421/2015 viittomakielisen ohjauksen
perustutkinnon nimen ja tutkintonimikkeen muuttamisesta
- Liitto antoi työaika- ja pienen rahallisen panoksen Irlannin
ensitietosuositusten (Informing Families of their child´s disability
– National Best Practice Guidelines) käännättämiseen
suomeksi. Käännös löytyy osoitteesta
http://www.jaatinen.info/files/Ensitieto_suomennos_Irlanti.pdf.
Suositusten julkaisutilausuus pidettiin HUS lasten ja nuorten
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sairaalassa 12.2. Suosituskirjanen lähetettiin kaikille
yliopistollisille- ja keskussairaaloille yhdessä LapCI ry:n kanssa.
Eduskuntavaaliehdokkaille suunnattu Tavoitteet
hallitusohjelmaan –paperi tuotettiin yhdistysten käyttöön
jaettavaksi ehdolla olleille eduskuntavaaliehdokkaille
Lisäksi muutamaa perhettä autettiin henkilökohtaisesti
kuulovammaisten lasten taksikuljetusongelmassa ja koulujen
ryhmäkokoja koskevissa pulmissa.
Jäseniä kannustettiin ottamaan yhteyttä havaitsemiensa
epäkohtien osalta internet-sivuille lisätyn palautelinkin ja
henkilökohtaisten yhteydenottojen avulla. Yhteydenottoja tuli 5.
Kesällä toteutetun jäsenkyselyn mukaan suurin osa vastaajista
(59%) ei osannut kertoa mielipidettään edunvalvonnan tilasta.
Vaikka luku on pienempi (61%) kuin edellisvuonna toteutetussa
kyselyssä, edunvalvonnan näkyväksi tekemisessä on edelleen
paljon parantamisen varaa.
Edunvalvontatoimenpiteitä valmisteltiin edunvalvontatyöryhmässä
ja kaikki toimenpiteet esiteltiin hallitukselle ja kirjattiin hallituksen
pöytäkirjoihin.
Kuulovammaisen lapsen ja nuoren kasvun ja kehityksen
suositusten tekeminen ei edennyt vuoden aikana

