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ASIANTUNTIJATOIMINTA 

 
Asiantuntijatoiminta on toimintavuonna 2012 vahvasti mukana yhteistyöverkostoissa vaikuttamassa 

perheiden, läheisten, kehitysvammaisten ja vaikeavammaisten henkilöiden hyvän elämän eteen 

tehtävään toimintaan. Toimimme aktiivisesti kehitysvamma-alan ammatillisen opetuksen ja 

valmentavan opetuksen kehittämisessä vastaamaan kehitysvammaisten aikuistuvien henkilöiden 

tarpeita. Olemme vaikuttamassa kehitysvamma-alan työntekijöiden koulutuksen sisältöihin. 

Toimimme aktiivisessa yhteistyössä opetusministeriön kanssa laadukkaan, kokemustietoa 

hyödyntävän koulutustarjonnan varmistamiseksi kehitysvamma-alalla. 

 

Koulutus- ja kurssitoiminnassa huomioidaan lapsiperheiden, yksinhuoltajien ja uusperheiden 

tavoittamisen lisäksi myös kehitysvammaisten henkilöiden muu lähipiiri, kuten aikuiset sisarukset tai 

isovanhemmat. Tärkeällä sijalla on edelleen kehitysvammaisen pienen lapsen läheisille tarjottu 

kurssimuotoinen, vertaistukeen ja asiantuntijatietoon pohjaava tiedon jakaminen. Ensitiedon saralla 

jatketaan yhteistyötä neuvoloiden, päiväkotien ja koulujen kanssa. Vuoden 2011 aikana kehitettyjä 

tietopaketteja ammattilaisille päivitetään ja täydennetään edelleen. Aikuisten kehitysvammaisten 

henkilöiden kurssitarjontaa kehitetään edelleen vahvistamalla vuoden 2011 aikana aloitettuja uusia 

toiminnan sisältöjä, kuten draamakasvatusta.  

 

Vaikeavammaisille ja lähi-ihmisille suunnatussa koulutuksessa tavoitteena on edistää 

mahdollisuuksia monipuoliseen ja aktiiviseen elämään. Verkostomaisen koulutusmallin 

toteuttamista jatketaan valtakunnallisesti. 

 

Erillisenä hankkeena toteutamme  Äiti ei pysy kärryillä -projektia. Sen avulla tuotamme tietoa 

kansallisesti ja kansainvälisesti niistä perheistä, joissa yhdellä tai molemmilla vanhemmilla on 

erityisen tuen tarve. Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten kouluttaminen ja aktiivinen 

perheiden tukiverkostoissa vaikuttaminen ovat hankkeen tavoitteina vuodelle 2012. 

 

Kaikkein vaikeimmin vammaisten henkilöiden oikeuksien ja osallisuuden varmistaminen on 

asiantuntijatoiminnassa nostettu strategiakauden erityiseksi painopisteeksi. Tätä painopistettä 

toteutetaan vahvistamalla yhteistyötä niiden tahojen kanssa, jotka toimivat kommunikaation 

tukemisen, aistimonivammaisuuteen liittyvien metodien ja toiminnan kehittämisen saralla.  

 

Vuoden 2012 kuluessa on suunniteltu alkavaksi kansallisessa tai kansainvälisessä yhteistyössä 

toteutettava hanke kehitysvammaisten lasten oikeuksista, osallisuudesta ja tasavertaisesta 

kohtelusta. Hankerahoitusta ja yhteistyömahdollisuuksia valmistellaan vuoden 2011 aikana. 
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ASIANTUNTIJATOIMINTA 
 
Tavoite Keinot 

  

Osallisuutta, kehitysvammaisten 

ihmisten ihmisoikeuksia ja 

kehitysvamma-alan tietoa lisäävien 

käytäntöjen eteenpäin vieminen ja 

yhteistyö 

 

Oppilaitosyhteistyö ammatillisten erityisoppilaitosten 

ja yliopistojen kanssa, ja kehitysvammatiedon 

levittäminen opiskelijoiden keskuudessa 

 

Osallistuminen keskeisten  

oppilaitosten yhteistyöelimiin 

 

Tapahtumien tuottaminen yhdessä kehitysvamma-

alalla toimivien opetus- ja kasvatusalan toimijoiden 

kanssa 

 

 

Kansallisen ja kansainvälisen yhteistyön 

vahvistaminen 

 

Osallistuminen kansallisiin ja kansainvälisiin 

kehitysvamma-alan edistävien verkostojen työhön 

 

Valtakunnalliseen vammaispoliittiseen työskentelyyn 

osallistuminen 

 

Yhteistyöhankkeen toteuttaminen 

 

Aktiivinen tiedon tuottaminen kehitysvamma-alan 

konferenssiin 

 

 

Kurssi- ja koulutustoiminnan 

tuottaminen kehitysvammaisille 

ihmisille ja heidän perheilleen sekä 

lähi-ihmisilleen tärkeistä aiheista 

 

Ensitietokurssien toteuttaminen 

 

Kuntoutuskurssien toteuttaminen 

 

Aikuisille kehitysvammaisille suunnattujen kurssien 

aktiivinen kehittäminen ja toteuttaminen yhdessä  

yhteistyökumppaneiden kanssa 

 

Yhteistyö Me Itsen kanssa 

 

 

Vaikeavammaisten lasten ja aikuisten 

osallisuutta lisäävien käytäntöjen 

edistäminen 

 

Tiedon levittäminen ja verkostokoulutus hyvistä 

käytännöistä ja uusista toiminta- ja 

toimintavälinemahdollisuuksista sekä 

kehittäjätahoista 

 

Painopiste kaikista vaikeavammaisimpien 
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toimintamahdollisuuksien ja toimintavälineiden 

kehittämisessä 

 

Aktiivinen näkyminen erilaisissa tapahtumissa,  

etenkin niissä, joissa vaikeavammaisten ihmisten 

osallisuus ei ole vielä riittävästi huomioitu 

 

Laajapohjainen verkosto-toiminta, aktiivinen tiedon 

levittäminen osallisuuden toteutumisen tueksi 

 

Niiden perheiden aseman ja arjen 

sujuvuuden edistäminen, joissa toisella 

tai kummallakin vanhemmalla on 

erityisen tuen tarve 

 

Äiti ei pysy kärryillä -hankkeen kautta vaikuttaminen 

aiheeseen liittyvissä valtakunnallisissa ja alueellisissa 

asiantuntijaverkostoissa 

 

Koulutusmateriaalin tuottaminen 

Neuvonta ja ohjaus jatkuu projektin kohderyhmiä 

kohtaaville tahoille 

Perhetoiminta jatkuu alueilla 

 

Tutkimustiedon kerryttäminen: kartoitus valmistuu 

projektialueella 

 

 

 

KANSALAISTOIMINTA 

 
Kansalaisjärjestöjen, myös Kehitysvammaisten Tukiliiton, toiminta on suurten muutosten keskellä. 

Ihmisten tapa toimia yhteisten asioiden eteen on muuttumassa radikaalisti eikä perinteinen järjestö-  

ja yhdistystoiminta enää houkuttele samalla tavoin kuin aikaisemmin. Samaan aikaan tarve 

yhteisöllisyyteen on lisääntynyt perheiden lähiverkostojen ohentumisen myötä. Näin ollen 

Kehitysvammaisten Tukiliiton kansalaistoiminnan toimintamuotojen kehittäminen ei riitä vaan 

tarvitaan myös uuden toimintakulttuurin ja -rakenteen luomista. Erityistä huomiota kiinnitetään 

edelleen uusien toimijoiden mukaan saamiseen. 

 

Paikallisen toiminnan tueksi järjestetään alueelliset kehittämispäivät, jatketaan yhdistystoiminnan ja 

verkostotoiminnan hyvien käytäntöjen välittämistä ja tuotetaan työkaluja yhdistysten itsearvioinnin 

avuksi . Toimintavuoden aikana kartoitetaan paikallistoimijoiden tuen ja koulutuksen tarpeita ja 

kartoituksen pohjalta tehdään selvitys paikallistoiminnan tuen eri muodoista.  

 

Vapaaehtoistoiminnan kehittäminen jatkuu voimakkaana. Vuorossa on kehittämistyössä mukana 

olevien paikallistoimijoiden kouluttaminen vapaaehtoistoimijoiden rekrytoinnin, perehdyttämisen ja 

tukemisen osaamiseen. Jatketaan verkostotyötä vapaaehtoisten rekrytoinnissa.  

 

Vapaaehtoistoiminnan, vertaistoiminnan ja paikallisen vaikuttamisen toimintamuotojen kehittämistä 

jatketaan kahdessa projektissa (Ray): 
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Vaikuttava vertaistoiminta -hankkeen päätavoitteena on erityistä tukea tarvitsevien lasten 

perheiden voimaantuminen vaikuttamistoimintaan ja vanhempien sekä lasten kokemustiedon 

saaminen osaksi tuen ja palveluiden kehittämistä. Perheitä kutsutaan yhteen vertaistoiminnan 

kautta. 

 

Vuonna 2011 alkanut Best Buddies -projekti on jatkoa vuosina 2007 – 2010 toteutetulle Kaveri-

projektille. Best Buddies -projekti jatkaa työtään kehitysvammaisten ja vammattomien nuorten 

aidon kohtaamisen edistämiseksi ja uudenlaisten vapaaehtoistoiminnan muotojen kehittämiseksi 

Tukiliitolle. Projekti pyrkii edistämään yhteiskunnallista asennemuutosta ja inkluusiota eli kaikille 

avointa osallistumista. Toiminta laajenee toiselle pilottialueelle ja vahvistaa aloitettua 

oppilaitosyhteistyötä. 

 

KANSALAISTOIMINTA 

 
Tavoite Keinot 

 

Paikallisyhdistysten toiminnan 

kehittäminen ja paikallisvaikuttamisen 

tukeminen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Järjestöllinen toiminta:  

uudistustyö ja liittokokous 

 

 

Alueellisten kehittämispäivien  x  5 

toteuttaminen 

 

Tapahtumanjärjestäjän ja vertaistoiminnan 

koulutuksien toteuttaminen 

 

Paikallistoimijoiden koulutuksen ja  

tuen tarpeen arvioinnin jatkaminen 

Edellisen pohjalta selvityksen tekeminen 

paikallisen toiminnan tuen muodoista 

 

Yhdistysten toiminnan itsearviointivälineiden 

valmistelu 

 

 

Vaikuttava vertaistoiminta -hankkeen  

eteneminen suunnitellusti: 

▪ Vertaistuki- ja vaikuttamiskoulutus. 

▪ Paikallisten perhetapahtumien järjestäminen. 

▪ Vanhempien ja lasten ryhmien  

käynnistäminen. 

▪ Osallistavan median käyttö. 

▪ Tiedon tuottaminen paikallisten  

ryhmien tueksi. 

 

Järjestörakenteen uudistamisen jatkaminen  

osallistumismahdollisuuksien vahvistamiseksi 
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Vuoden 2012 liittokokouksen, seminaarin ja 

perheiden Hyvän tuulen päivän järjestäminen 

 

 

Vapaaehtoistoiminnan kehittäminen 

 

 

 

 

 

 

 

Paikallisten kehittäjäkumppaneiden  

koulutuksen jatkaminen 

 

Mallintaminen: vapaaehtoistoiminnan toteuttaminen 

paikallistoimijoiden käyttöön 

 

Best Buddies -projektin eteneminen suunnitellusti: 

▪ Kaveritoiminnan linkittäminen osaksi  

Tukiliiton muuta vapaaehtoistoimintaa. 

▪ Vaikuttaminen ja linkittyminen 

koulutuspoliittisissa yhteyksissä 

 

 

▪ Aluevastaavien rekrytointi, perehdytys ja työn 

aloittaminen toisella kokeilualueella 

▪ Uusien oppilaitosten löytäminen 

yhteistyökumppaneiksi 

▪ Materiaalien kehittäminen ja tuottaminen 

oppilaitosten tarpeisiin 

 

 

Kansallisen ja kansainvälisen 

yhteistoiminnan vahvistaminen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Harvinaisten vammaryhmien 

verkostojen tukeminen  

 

Tiedon välittäminen hyvistä paikallisista 

kumppanuuskokemuksista ja -verkostoista 

 

Verkostotoiminnan valmiuksien lisääminen 

paikallistoiminnassa 

 

Keskusjärjestön verkostotyön aktiivisuus 

ja asiantuntevuus 

 

 

Aktiivitoimijoiden verkoston 

 ylläpitäminen ja koulutusten järjestäminen 

 

Perheiden tapaamisten järjestäminen 

 

Materiaalin tuottaminen harvinaisista oireyhtymistä 

 

Yhteistyön lisääminen kansallisesti ja kansainvälisesti 
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VAIKUTTAMISTOIMINTA 
 
Toimintavuonna 2012 Kehitysvammaisten Tukiliiton vaikuttamistoiminnassa painottuvat kunnallisten 

viranhaltijoiden ja alueellisten toimijoiden kanssa tehtävä yhteistyö ja verkostoiminen, 

lainsäädäntöön vaikuttaminen sekä tavoitteellinen ja osallistava viestintä ja viestintäkanavien 

hyödyntäminen. Jäsenyhdistysten paikallista vaikuttamistoimintaa tuetaan koulutuksin ja tuotetuin 

vaikuttamismateriaalein.  

 

Tietoisuuden lisäämistä kehitysvammaisten ihmisten ja heidän perheidensä oikeuksista vahvistetaan 

neuvonta- ja ohjaustyöllä sekä järjestämällä viranhaltijoille ja jäsenistölle suunnattuja tilaisuuksia 

alueilla ajankohtaisista asioista ja toimittamalla niistä artikkeleita julkaisuihimme.  

 

Valtakunnallista ja alueellista verkostoitumista jatketaan ja tuetaan jäsenyhdistyksiä alueellisen 

vaikuttamisyhteistyön kehittämisessä. Yrityksiä ja yhteisöjä haastetaan toteuttamaan 

yhteiskuntavastuutaan.  

 

 

VAIKUTTAMISTOIMINTA 
 
Tavoite Keinot 

  

Vahvistaa kehitysvammaisten 

ihmisten ja heidän perheidensä 

oikeuksia Suomen lainsäädännössä 

 

Vaikuttaminen lainsäädäntöuudistuksiin ja 

osallistuminen lainvalmisteluprosesseihin 

 

Suorien kontaktien ylläpito lakien valmistelijoihin 

 

Lakiuudistuksista tehokkaasti viestiminen 

 

 

Vahvistaa kehitysvammaisten 

ihmisten ja heidän perheidensä 

oikeuksien toteutumista arjessa 

 

Tukea yhdistysten alueellista ja 

paikallista vaikuttamistoimintaa 

 

Lakineuvonnan antaminen ja  jäsenistöämme 

avustaminen valitusprosesseissa, joilla on laajempaa  

valtakunnallista merkitystä 

 

Myönteisten esimerkkien nostaminen esiin 

tuloksellisesta toiminnasta yhdessä  

kehitysvammaisten ihmisten kanssa. 

 

Yhdessä kansalaistoiminnan ja kehitysvammaisten 

ihmisten omien yhdistysten kanssa tilaisuuksia, 

joissa jäsenistö ja viranhaltijat kohtaavat 
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Artikkeleiden tuottaminen ajankohtaista aiheista 

 

Paikallistoimijoille materiaaleja ja malleja 

yhteistyötilaisuuksien järjestämiseen 

 

Hyvien käytäntöjen levittäminen erityisesti 

kuntatoimijoiden kanssa 

 

 

 

Vahvistaa kehitysvammaisten 

ihmisten ja heidän perheidensä 

mahdollisuuksia ajaa omia asioitaan 

ja toimia yhteiskunnan tasavertaisena 

jäsenenä  

 

Materiaalien tuottaminen Tukiliiton kotisivuille  

ja julkaisuihimme, keskustelun mahdollistaminen 

sosiaalisessa mediassa. 

 

 

Valtakunnallisten ja alueellisten koulutus- 

 tilaisuuksien tuottaminen merkittävistä teemoista 

 

 

Vaikuttamiseen ja kunnan toimintaan liittyvien 

koulutuksien järjestäminen tai tiedon välittäminen 

niistä 

 

 

 

TALOUSARVIO 
 

   

   

 
RAAMI-TA 2012 TALOUSARVIO 2011 

 
YHTEENSÄ YHTEENSÄ 

TUOTOT     

RAY- yleisavustus ja AK-avustus 2 140 980 2 030 950 

RAY- projektiavustus 940 000 991 570 

RAY- investointiavustus 0 0 

Muut avustukset 82 700 111 000 

Jäsenmaksutuotot 205 000 199 200 

Vuokratuotot 58 500 58 500 

Varainhankintatuotot 45 000 65 000 

Työterveyshuollon korvaukset 10 000 10 000 

Tilausmaksutuotot 26 000 26 000 

Osanottajatuotot 128 300 128 300 

Ilmoitustuotot 3 600 3 600 

Myyntituotot 735 000 750 640 

Muut tuotot 90 500 92 800 

Yhteensä: 4 465 580 4 467 560 

KULUT     

Palkat ja palkkiot 1 836 602 1 880 200 
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Palkkatuet työnantajalle -2 200 -2 200 

Työnantajan henkilösivukulut 401 907 400 300 

Matkakulut ja päivärahat 250 700 250 700 

Henkilöstön hyvinvointi 26 340 26 780 

Henkilöstön koulutuskulut 71 920 73 420 

Puheviestintä- ja tietoliikennekulut 88 510 91 860 

Tietotekniikka ja kopiontikulut 51 990 52 790 

Toimisto- ja kokouskulut 116 980 120 430 

Vakuutus- ja jäsen- ja lupamaksut 18 910 18 910 

Markkinointi- ja tiedotuskulut 134 600 134 600 

Tarvike- ja materiaalihankinnat 57 000 57 100 

Varainhankinnan kulut 124 640 66 200 
Elintarvikkeet, ruokailut ja 
keittiötarvikkeet 74 300 74 300 

Tilaisuuksien järjestämiskulut 470 370 470 370 

Rahastoihin liittyvät kulut 0 0 

Toimitilojen ylläpitokulut 132 080 132 730 

Vuokrakulut 117 600 118 300 

Muut ostopalvelut 382 611 381 050 

Muut kulut 70 720 79 720 

Rahoituskulut 0 0 

Poistot 40 000 40 000 

Yhteensä: 4 465 580 4 467 560 

Tase:     

Lainojen lyhennykset   30 000 

Kalusto ja investoinnit   5 000 

Edelliset yhteensä:   35 000 

Budjetin tasapaino 0 0 
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ALKUSANAT 

 
Kehitysvammaisten Tukiliiton perustehtävä on kehitysvammaisen ihmisen ihmisarvon ja 

perusoikeuksien toteutuminen ja perheiden tukeminen. 

Ihmisarvo on moraalinen ja juridinen käsite, jonka mukaan ihmisellä on arvo sinänsä. Ihmisarvo 

kuuluu ihmisyyteen, siihen että on syntynyt ihmiseksi. Ihmisoikeudet ovat jokaisen ihmisen 

synnynnäisiä oikeuksia ja ne koskevat kaikkia ihmisiä. Perusoikeuksilla tarkoitetaan yksilölle 

perustuslaissa turvattuja oikeuksia. 

Strategiamme mukaisesti toteutamme perustehtäväämme toimimalla asiantuntijana, 

kansalaisjärjestönä ja vaikuttajana.  

 

Toimintaamme ohjaavat kolme keskeistä arvoamme: eettisyys, osallisuus ja ekokulttuurisuus.  

Tukiliiton perusarvot pohjautuvat Suomen perustuslakiin ja kansainvälisiin sopimuksiin, joista uusin 

ja merkittävin on YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista.  Kaikilla ihmisillä on oltava 

mahdollisuus terveelliseen ja turvalliseen elämään. Vammaisia tulee kohdella samalla tavalla kuin 

muita ihmisiä. 

 

Eettisyys perustuu siihen, että koska me kaikki olemme erilaisia, meidän kuuluu oppia elämään 

yhdessä ja arvostamaan toisiamme. Vammaisilla ihmisillä on samanlainen synnynnäinen arvo ja 

samat ihmisoikeudet ja perusvapaudet kuin muilla ihmisillä. 

Kaikille ihmisille kuuluvat oikeus elämään, vapauteen, onnen tavoitteluun ja yhdenvertaiseen 

kohteluun muiden ihmisten joukossa sekä oikeus tulla ymmärretyksi.  

Kehitysvammaisilla ihmisillä on oikeus palvelu- ja tukimuotoihin, jotka vastaavat heidän yksilöllisiä 

toiveitaan ja tarpeitaan. Kehitysvammaisten perheenjäseniä on tuettava kunnioittaen heidän 

toiveitaan, asiantuntemustaan ja valintojaan. 

 

Osallisuus perustuu siihen, että kaikilla ihmisillä on oikeus olla osallisena omien lähiyhteisöjensä 

toiminnassa. Henkilöiden tarvitsema tuki tulee rakentaa siten, että se mahdollistaa elämisen, 

asumisen, leikin, opiskelun, työn ja vapaa-ajanvieton tavallisessa yhteiskunnassa. 

Vammaisilla on oikeus osallistua yhteiskunnan toimintaan yhdenvertaisesti muiden kanssa. 

 

Ekokulttuurisuus perustuu siihen, että perheiden erilaisia kulttuureja kunnioitetaan. Ei ole yhtä 

oikeaa tapaa olla perhe tai kasvattaa lasta, vaan jokaisella perheellä on oma perhekulttuurinsa. 

Perhe on omaan elämäänsä aktiivisesti vaikuttava yksikkö, jota yhteiskunta voi tukea perheen omia 

tarpeita kuunnellen ja sen arvoja kunnioittaen. 

 

Tukiliiton uusi strategia kuudeksi vuodeksi merkitsee askelia kohti kehitysvammaisten ja heidän 

läheistensä parempaa arkea. Toimintaohjelmat on laadittu strategiatyöryhmissä.  

 

25.1.2011 

 

Tupu Sammaljärvi 

viestintäpäällikkö 

Kehitysvammaisten Tukiliitto  
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STRATEGIAKAAVIO 
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KEHITYSVAMMAISTEN TUKILIITTO ASIANTUNTIJANA 
 

 

 

 

ASIANTUNTIJUUSTOIMINNAN STRATEGIAOHJELMA 

 

Kehitysvammaisten Tukiliitto on vahva ja tunnustettu asiantuntija kehitysvammaisten 

ihmisten ja heidän läheistensä asioissa  

Todellinen asiantuntijuus syntyy arjessa. Kokemustiedon arvostus on nousussa. Yhä enemmän 

tietoa tuotetaan ja välitetään kokijoiden ja vertaisten kesken. Kehitysvammaisten ihmisten omat 

mielipiteet ja puheenvuorot alkavat olla yhä kysytympiä. Perheiden ja läheisten asiantuntijuuden 

arvostamisen myötä kunnissa osataan yhä paremmin ottaa lähi-ihmisiä mukaan kunnan 

palveluiden, kunnallisten hyvinvointiohjelmien sekä perheiden omien palvelusuunnitelmien 

laatimisessa tasavertaisina kumppaneina.  
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Keskusjärjestön tehtävänä on kerryttää ja kanavoida kehitysvammaisten ihmisten ja heidän 

läheistensä arkeen liittyvää tietoa. Kokemustiedon kokoamisen rinnalla kulkee vahvana myös 

ajankohtaisen tiedon kokoaminen tutkimustoiminnasta ja kuntien tilanteista. Tietoa kerrytetään 

ja hyödynnetään perheitä, läheisiä ja kehitysvammaisia ihmisiä koskevassa toiminnassa: 

kursseilla, koulutusyhteistyössä, julkaisutoiminnassa, verkostoissa ja tutkimus- sekä 

oppilaitosyhteistyössä. Edistämme kehitysvammaisten lasten ja aikuisten osallisuutta luovia 

hyviä käytäntöjä ja tuomme esille tutkittua tietoa – sekä itse tuottamaamme että verkostoista 

keräämäämme. Tuemme perheiden ja läheisten jaksamista sekä kehitysvammaisten lasten ja 

aikuisten arjen sujuvuutta. Edistämme kehitysvammaisten ihmisten psyykkistä, fyysistä ja 

sosiaalista hyvinvointia kurssitoiminnan ja kehittämis- ja kokeilutoiminnan avulla. 

Asiantuntijatoiminnan yhtenä tärkeänä tavoitteena on nostaa esille etenkin vaikeavammaisten 

lasten ja aikuisten osallisuuteen ja ihmisoikeuksien toteutumiseen liittyviä teemoja. Edistämme 

toiminnallamme lähikouluperiaatteen toteutumista sekä kehitysvammaisen lapsen ja nuoren 

oikeutta turvalliseen kouluympäristöön. Tuemme koulutus- ja kehittämistoiminnassamme 

kehitysvammaisen henkilön oikeutta tavalliseen arkeen: aktiiviseen sosiaaliseen elämään, 

seurusteluun, parisuhteeseen ja perheeseen. Teemme yhteistyötä oikeustoimen kanssa 

kehitysvammaisen ihmisen hyvän kohtaamisen ja kohtelun tueksi myös vaikeissa 

elämäntilanteissa ja rikosoikeudellisissa prosesseissa. 

 

Strategiakaudella 2011 – 2016 toimimme niin, että: 

● Kehitysvammaisten ihmisten ja heidän läheistensä kokemustieto nousee vahvaksi ja kysytyksi 

asiantuntijuuden alueeksi kaikessa Tukiliiton toiminnassa. 

● Tukiliitto suunnittelee ja tuottaa sellaisia kokemusasiantuntijuuteen pohjaavia julkaisuja, jotka 

tukevat kehitysvammaisen lapsen, nuoren ja aikuisen tasavertaista hyväksymistä osaksi kaikkea 

kunnissa toteuttavaa toimintaa (mm. päivähoito, koulu, työelämä, harrastustoiminta). 

● Tukiliitto on kiinnostava ja haluttu asiantuntijakumppani erilaisissa verkostoissa ja 

yhteistyöelimissä. 

● Yhdistysten ja oppilaitosten on helppo saada käyttöönsä nopeasti hyödynnettävissä olevia 

tietopaketteja erilaisista kehitysvammaisuuteen liittyvistä, perheiden arkea koskettavista 

teemoista. 

● Tukiliitto osallistuu ajankohtaisen tutkimustiedon tuottamiseen kehitysvamma-alalla 

oppilaitosyhteistyön, järjestöyhteistyön ja järjestön osaamispohjan kehittämisen kautta. 
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Päämäärä 1 

”Asiantuntijuutemme koostuu jäsenistömme kokemuksista 

ja yhteiskunnassa liikkuvan tiedon seuraamisesta.” 

 

Tavoite 

Yhdistämme ammattitaitoisesti 

jäsenistöltä tulevan tiedon ja 

yhteiskunnassa liikkuvan tiedon 

viestinnässä, lausunnoissa ja 

kannanotoissa. 

Tavoite 

Osoitamme rohkeasti 

asiantuntijuutta kehitysvammaisia 

henkilöitä ja heidän perheitään 

koskevissa asioissa. 

Tavoite 

Seuraamme yhteiskunnassa  

meneillään olevia asioita.  

• kokoamme ja 

tuotamme tietoa 

vaikuttamistoiminnan 

tueksi 

 

• kehitämme toimivan 

tietopankkikäytännön 

jäsenistöltä ja muista 

verkostoista tulevan 

tiedon kerryttämiseksi 

 

• olemme valmiita 

nopeaan reagointiin ja 

tiedontuotantoon 

silloin, kun tarvitaan 

ajankohtaista tietoa 

kannanottojen tueksi 

 

• kokoamme ja jaamme 

tietoa toimintaväline-

ratkaisuista 

 

 

 

• teemme perheiden 

kokemusasiantuntijuutta 

hyödyntäen keskeisille 

yhteistyötahoille 

tietopaketit, joita 

päivitetään säännöllisesti 

• järjestämme 

ensitietokursseja ja muita 

kursseja, jotka tukevat 

kehitysvammaisten 

ihmisten ja heidän lähi-

ihmistensä jaksamista ja 

arjen hallintaa 

• toimimme 

selkeäkielisyyden ja 

toimivan 

vuorovaikutuksen 

puolesta 

• olemme aktiivisesti mukana 

valtakunnallisissa 

vammaispoliittisissa hankkeissa 

toimien yhteistyötahona sekä 

valtakunnallisella että 

seudullisella tasolla 

• seuraamme kuntien 

palveluratkaisuihin ja perheiden 

arjen tukeen liittyviä 

tilastotietoja ja ajankohtaisia 

koonteja muun muassa 

väestörakenteesta ja 

sosiaalipoliittisista linjauksista 

• osallistumme oman alamme 

keskeisiin koulutus- ja 

keskustelufoorumeihin 
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Päämäärä 2 

”Toimimme aktiivisesti asiantuntijaverkostoissa.” 

 

 

Tavoite 

Solmimme hyviä 

kumppanuuksia, joilla lisäämme 

asiantuntemustamme 

kehitysvammaisten henkilöiden 

ja heidän läheistensä asioissa. 

Tavoite 

Viemme kehitysvammaisten ja 

heidän läheistensä kannalta tärkeitä 

asioita käsittelyyn eri verkostoihin. 

Tavoite 

Etsimme asiantuntijaverkostojen tukea 

meille tärkeisiin asioihin vaikuttamiseksi. 

• teemme aktiivista ja 

suunnitelmallista 

yhteistyötä 

kehitysvamma-alan 

oppilaitosten ja 

yliopistojen kanssa 

opetukseen ja 

elinikäiseen 

oppimiseen liittyen 

 

• teemme yhteistyötä 

palveluntuottaja-

tahojen kanssa 

kehitysvammaisten 

ihmisten ja heidän 

läheistensä 

osallisuuden ja 

tasavertaisuuden 

lisäämiseksi 

 

 

 

• toimimme ja tuotamme 

tietoa verkostoissa 

inkluusiota tukevien 

käytäntöjen lisäämiseksi 

kouluissa, ammatillisessa 

opetuksessa, työelämässä 

ja harrastustoiminnassa 

• teemme suunnitelmallista 

verkostotyötä huolehtien 

siitä, että edustuksemme 

löytyy tärkeimmistä 

verkostoista 

• teemme aktiivista 

yhteistyötä 

vaikuttamistoiminnan ja 

lakineuvonnan kanssa 

• teemme yhteistyötä 

kehitysvammaisten ja 

vaikeavammaisten lasten ja 

aikuisten osallisuuden 

lisäämiseksi vapaa-ajan ja arjen 

toiminnassa 

• vaikutamme neuvoloissa ja 

sairaaloissa 

kehitysvammaisuudesta 

annettavaan tietoon 

• vaikutamme sosiaali- ja 

terveysalan sekä opetus- ja 

kasvatusalan 

ammattikoulutuksessa 

jaettavaan tietoon 

kehitysvammaisuudesta ja 

perheiden tarpeista 
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Päämäärä 3 

”Ajankohtaisen tiedon keruu on osa toimintaamme.” 

 

 

Tavoite 

Kokoamme tietoa jäsenkyselyillä 

ja eri tilaisuuksissa. 

Tavoite 

Seuraamme mediaa, poliittista 

päätöksentekoa ja asioiden 

valmistelua. 

Tavoite 

Luemme ajankohtaista ammatillista 

kirjallisuutta ja pidämme yllä 

ammattitaitoamme ja vaikuttavuuttamme. 

• suunnittelemme ja 

toteutamme 

säännöllisen 

tiedonkeruun 

mahdollistavan 

menetelmän 

yhteistyössä 

yhdistysten kanssa 

hyödyntäen myös 

yhteisöllisen median 

keinoja 

 

• kartoitamme ja 

tunnistamme 

tiedonkeruun kannalta 

olennaiset jäsen- ja 

verkostotapahtumat 

 

• koostamme kerätyn 

tiedon materiaaliksi, 

jota voi hyödyntää 

vaikuttamis- ja 

kansalaistoiminnassa 

niin valtakunnallisesti 

kuin paikallisestikin 

 

 

 

• teemme aktiivista 

mediaseurantaa aiheista, 

jotka käsittelevät 

kehitysvammaisten 

ihmisten ihmisoikeuksia 

ja hyvää kohtelua  

• seuraamme julkista 

keskustelua ja pidämme 

huolen perheiden äänen 

ja kehitysvammaisten 

ihmisten näkemysten 

esille tulemisesta 

asioiden valmistelussa 

• tuotamme tietoa 

poliittiseen 

päätöksentekoon 

vaikuttamiseksi (julkaisut, 

koosteet) 

• kehitämme 

asiantuntijuuttamme jäsenistön 

kannalta keskeisissä teemoissa 

• levitämme projektien 

kehittämiä hyviä käytäntöjä 

toiminnassamme myös 

organisaation sisällä 

• varaamme tiedon hankintaan ja 

seurantaan tarvittavat resurssit 

• arvioimme säännöllisesti 

tietotasoamme ja teemme 

tarvittavat korjausliikkeet 

• sitoudumme henkilöstömme 

osaamisen kehittämiseen ja sen 

monipuoliseen ylläpitoon 
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KEHITYSVAMMAISTEN TUKILIITTO KANSALAISJÄRJESTÖNÄ 

 

 
 

KANSALAISTOIMINNAN STRATEGIAOHJELMA 
 

Kehitysvammaisten Tukiliitto on kansalaisjärjestö 

 

Ihmisten tapa toimia yhteisten asioiden eteen on muuttumassa radikaalisti eikä perinteinen 

järjestö- ja yhdistystoiminta enää houkuttele samalla tavoin kuin aikaisemmin. Samaan aikaan 

perheiden lähiverkostot ovat ohentuneet ja tarve yhteisöllisyyteen lisääntynyt. Näin ollen 

Kehitysvammaisten Tukiliiton kansalaistoiminnan toimintamuotojen kehittäminen ei riitä vaan 

tarvitaan myös uuden toimintakulttuurin ja rakenteen luomista.  

 

Paikallisyhdistykset kärsivät toimijapulasta: vuosikymmeniä jatkaneet aktiiviset toimijat 

ikääntyvät ja väsyvät. Nuoremmat toimijat eivät halua sitoutua yhdistysten hallinnollisiin 

tehtäviin vaan toimivat yhdessä toisin tavoin esimerkiksi vertaistukiryhmissä tai paikallisesti 

yhden asian puolesta. Epämuodollinen ja suora kansalaistoiminta ilman keskusjärjestöihin 

kuuluvia yhdistyksiä on lisääntymässä. Kansalaistoimintaa ei enää ohjata ylhäältä järjestöistä 

vaan päinvastoin.  

Paikallisen kansalaistoiminnan rinnalle on tullut toiminta tietoverkossa ja sosiaalisessa mediassa. 

Nuoret ikäluokat hankkivat tietoa ja tukea netin kautta eivätkä aikaisempien vuosikymmenien 
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tapaan paikallisyhdistyksistä. Toimintaideoiden ottaminen ja verkostoituminen kansainvälisesti 

on nuorille toimijoille yhä tutumpaa.  

Kehitysvammaisuus diagnoosina perheitä yhdistävänä tekijänä on heikkenemässä. Nykyisin 

toimintakyky ratkaisee palveluiden ja tuen saamisen. Lapsiperheiden vanhemmilla on paljon 

yhteisiä intressejä muiden paikkakunnalla asuvien vammaisten ja pitkäaikaissairaiden lasten 

perheiden kanssa. Toisaalta vanhemmat haluavat samaistua yhä tarkempiin alaryhmiin ja löytää 

perheitä, joiden lapsella sama diagnoosi.  

Kehitysvammaisten Tukiliitossa uudenlaisen kansalaistoiminnan luomisen keinona on 

osallisuuden ja verkostoitumisen lisääminen. Kansalaistoimijoiden osallisuus toimintamallien 

kehittämisessä on tärkeää: parhaat ajatukset ja ideat eivät nouse ammattilaisilta vaan 

ruohonjuuritasolta. Liiton tehtävä on tukea tätä paikallista ja muuta toimintaa esimerkiksi 

koulutuksen ja materiaalin tuottamisen kautta. Myös organisaation rakenne ja 

päätöksentekoprosessit tulee muuttaa niin, että ne mahdollistavat joustavan ja monimuotoisen 

vaikuttamisen ja toiminnan liiton sisällä. Tärkeä näkökulma uudistustyöhön on paikallisen, 

seudullisen, kansallisen ja kansainvälisen verkostoitumisen edistäminen organisaation eri 

tasoilla.  

Kansalaistoiminnan kehittäminen on mahdollista kehittämistyöstä kiinnostuvien 

paikallistoimijoiden kanssa ja niin, että kehittämistyö tehdään teema kerrallaan ajallisesti 

jaksottaen. Vapaaehtoistoiminnan kehittäminen Tukiliitossa on keskeinen haaste ja alkavan 

strategiakauden kahden ensimmäisen vuoden painopistealue. Seuraavat kehittämisteemat 

vahvistuvat ajan kuluessa, mutta tällä hetkellä seuraavien jaksojen painopisteiksi ovat ehdolla 

verkostotoiminta ja lapsiperheiden toiminnan kehittäminen paikallistasolla. 

 

Strategiakaudella 2011 – 2016 toimimme niin, että: 

● Kansalais- ja vaikuttamistoimintamme on osaavaa ja monipuolista. 

● Toimintamme kutsuu mukaan myös nuoria, lapsiperheitä ja uusia jäsenryhmiä. 

● Löydämme uudenlaisia paikallisen vaikuttamisen väyliä ja toimintatapoja. 

● Vahvistamme tietoverkon ja yhteisöllisen median käyttöä. 

● Organisaatiorakenteemme mahdollistaa laajan osallistumisen toimintamme kehittämiseen. 

● Olemme avoimia yhteistyölle järjestöjen, kansalaisliikkeiden, julkisen sektorin ja yritysten 

toimijoiden kanssa. 
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Päämäärä 1 

”Yhdistyksemme vaikuttavat ja toimivat aktiivisesti.” 
 

Jäsenyhdistykset ja yksittäiset ihmiset ovat toimijoita paikallisella tasolla. 

Keskusjärjestön tehtävä on innostaa, tuottaa tukea, koulutusta ja materiaalia ja 

välittää tietoa toimivista käytännöistä. 

 

 

Tavoite 

Koulutamme yhdistyksiä niiden 

toiminnassa ja jäsenhuollossa. 

Tavoite 

Tuotamme yhdistysten käyttöön 

materiaalia vaikuttamiskäyttöön. 

Tavoite 

Kehitämme hyviä yhdistystoiminnan 

käytäntöjä yhdessä yhdistysten kanssa. 

• järjestämme 

valtakunnallista ja 

alueellista koulutusta 

• kohdennamme 

koulutukset sisällön 

mukaan 

• tiedotamme 

opintokeskusten ja 

muiden tahojen 

tarjoamasta 

yhdistyskoulutuksesta 

• teemme omana 

koulutuksena sitä, 

mitä muualta emme 

saa 

• tuotamme 

käytännöllisiä oppaita, 

materiaaleja ja malleja 

• verkostoidumme 

koulutusasioissa 

 

• kehitämme uusia 

paikallisen vaikuttamisen 

tapoja ja väyliä 

• kutsumme toimintaan eri 

elämänvaiheessa olevia 

vaikuttamisesta 

kiinnostuneita 

paikallistoimijoita 

• tiivistämme vaikuttamis- 

ja kansalaistoiminnan 

yhteistyötä 

• välitämme tietoa 

vaikuttamiseen ja kunnan 

toimintaan liittyvistä 

koulutuksista 

• kehitämme tietopankin 

toimivista käytännöistä 

• kartoitamme 

paikallistoimijoiden tuen ja 

koulutuksen tarpeita 

• kehitämme yhdistysten 

itsearvioinnin välineitä 

• teemme suunnitelman 

paikallistoiminnan tuen 

muodoista 

• parannamme paikallisen 

toiminnan seurantaa ja tiedon 

keräämistä 

• etsimme kansalaistoiminnan 

lisäresursseja esim. projektien 

kautta 
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Päämäärä 2 

”Vertais- ja vapaaehtoistoiminta on elävää ja uusiutuvaa.” 
Suuri osa vertais- ja vapaaehtoistoiminnasta toteutuu paikallistasolla. Keskusjärjestön 

tehtävä on innostaa, tuottaa tukea ja koulutusta ja raivata tietä toiminnalle. 

 

Tavoite 

Kehitämme uusia 

vertaistoiminnan malleja 

yhdistysten käyttöön. 

Tavoite 

Kehitämme vapaaehtoistoimintaa 

yhdistysten kanssa yhdessä. 

Tavoite 

Autamme yhdistyksiä uusien jäsenryhmien 

houkuttelussa  

mukaan toimintaan. 

• jatkamme toimintaa 

vertaistuen 

saatavuuden 

parantamiseksi 

• koulutamme 

perhetapahtuman 

järjestäjiä, 

vertaistukiryhmän 

käynnistäjiä ja 

vertaisia ryhmän 

ohjaajia 

• luomme verkoston 

vertaisohjaajien 

tueksi 

• osallistumme 

vertaistoimintaa ja 

sitä tukevia 

rakenteita 

kehittäviin 

verkostoihin 

 

 

• laadimme 

vapaaehtoistoiminnan 

kokonaisohjelman 

• teemme kehittämistyön 

aiheesta kiinnostuneiden 

paikallistoimijoiden 

kanssa  

• innostamme sekä jäseninä 

olevia että ulkopuolisia 

vapaaehtoistoiminnan 

tehtäviin 

• kutsumme mukaan 

kaikenikäisiä 

vapaaehtoistoimijoita – 

vapaaehtoistoiminta on 

kansalaisten oikeus 

• huolehdimme, että 

kehitysvammaisten 

ihmisten tekemä 

vapaaehtoistyö 

tunnistetaan 

• kutsumme toimintaamme 

vahvasti mukaan perheet, 

joiden lapsella on todettu 

kehitysviive tai useita 

diagnooseja, ilman selkeätä 

kehitysvammadiagnoosia 

• käytämme yhteisöllistä mediaa 

ihmisten tavoittamisessa 

• kehitämme verkkopohjaisen 

työkalun, joka mahdollistaa 

laajan kehittämis-, kannanotto- 

ja muun osallistumisen 

• toimimme yhteistyössä uusien 

yhdistysten ja liikkeiden kanssa 

• kiinnitämme huomiota 

kehitysvammaisten lasten, 

nuorten ja aikuisten sisarusten 

tilanteeseen  
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Päämäärä 3 

”Jäsenistömme luo kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä.” 

 
Yhteistyökumppaneiden saaminen antaa pontta toiminnalle järjestön kaikilla tasoilla. 

Keskusjärjestön tehtävä on kouluttaa ja välittää toimivia käytäntöjä. Keskusjärjestön 

toiminta aktiivisena, luotettavana ja asiantuntevana osallistujana valtakunnallisissa 

verkostoissa luo edellytyksiä paikalliselle yhteistyölle. 

 

Tavoite 

Tuemme harvinaisten 

vammaryhmien verkostoa. 

Tavoite 

Autamme yhdistyksiä löytämään 

hyvät yhteistyökumppanit alueellaan. 

Tavoite 

Tuemme jäsenistön osallistumista erilaisiin 

verkostoihin. 

• synnytämme 

perheiden 

verkostoja verkon ja 

perhetapaamisten 

avulla 

• ylläpidämme 

toimijoiden 

verkostoa ja 

järjestämme 

koulutusta 

• keräämme ja 

kehitämme malleja 

diagnoosiyhdistyste

n toimintaan 

• tuotamme tietoa 

harvinaisista 

kehitysvammoista 

• toimimme 

järjestöjen 

verkostossa 

• vaikutamme 

terveys- ja 

sosiaalipalveluihin 

• kehitämme tietopankin 

hyvistä kumppanuus-

kokemuksista, jotka 

syntyvät usein 

tehtävälähtöisesti 

• tiedotamme toimivista 

paikallisista verkostoista 

• toimimme niin, että 

yhdistystemme 

keskinäinen 

yhteistoiminta voi 

lisääntyä 

• toimimme niin, että 

kehitysvammaisten 

ihmisten yhdistykset 

otetaan 

yhteistyökumppaneiksi 

heitä itseään koskevissa 

asioissa 

• toimimme vertaistuen ja 

vapaaehtoistoiminnan 

verkostoissa 

• tuemme kansallisten 

verkostojen syntymistä eri 

teemojen yhteyteen (esim. 

asuminen, kouluasiat) 

• osallistumme kansainvälisten 

kattojärjestöjen toimintaan 

• etsimme uusia kansallisen ja 

kansainvälisen yhteistyön 

muotoja 
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KEHITYSVAMMAISTEN TUKILIITTO VAIKUTTAJANA 

 

 

 

VAIKUTTAMISTOIMINNAN STRATEGIAOHJELMA 
 

Kehitysvammaisten Tukiliitto on vaikuttaja 

 

Kehitysvammaisten Tukiliiton vaikuttamistoiminnan tavoitteena on edistää kehitysvammaisten 

ihmisten ja heidän perheidensä asiaa. Toiminta on aktiivista ja ennakoivaa. Tekemisen muodot 

vaihtelevat asian ja vaikuttamisen kohteen mukaan. Epävirallisen, ennakoivan vaikuttamisen 

merkitys korostuu verkostomaisessa toiminnassa. Verkostoitumista niin kansallisella kuin 

kansainväliselläkin tasolla tehdään suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti. Vaikuttamistoimintaa 

ovat myös kehitysvammaisten ihmisten perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisen valvonta sekä 

monipuolinen viestintä. 

 

Vapaaehtoistoimijoille tarjotaan välineitä vaikuttamistyöhön sekä mahdollistetaan paikallista 

vaikuttamistoimintaa. Vaikuttamisen motiivit ovat yhä henkilökohtaisemmat, ja tekemisessä 

siirrytään projektimaisuuteen ja verkostoihin. Tekeminen tapahtuu yhä enemmän internetissä ja 

yhteisöllisessä mediassa.  

Toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset on otettava toiminnassa huomioon. Yleinen 

taloustilanne vaikeuttaa palveluiden saamista ja uusien kehittämistä. Kuntaliitosten myötä 
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palveluiden toimivuudessa voi tapahtua notkahduksia ja prosessit ontuvat. Kehitysvammaisten 

ihmisten palveluiden kilpailuttaminen vaikeuttaa asiakaslähtöisyyden toteutumista palveluissa.  

Ohjelmatyön merkitys valtakunnan tason politiikassa on suuri. Vaalikausien vaiheet on otettava 

vaikuttamistyössä huomioon. Tätä työtä tehdään erityisesti yhteistyössä muiden 

vammaisjärjestöjen kanssa. Perinteisellä tavalla toteutettu päättäjiin vaikuttaminen ei enää riitä. 

Tietoa haetaan ja asioihin vaikutetaan yhä enemmän internetin avulla. Myös kehitysvammaiset 

ihmiset ajavat aikaisempaa vahvemmin itse omia asioitaan.  

Palvelurakenteen muutoksista erityisen tärkeitä Kehitysvammaisten Tukiliiton näkökulmasta ovat 

kuntaliitokset, palveluiden kilpailuttaminen ja laitosten hajauttaminen.  

Kehitysvammaisten Tukiliiton vaikuttamistoiminnan painopisteet vuosille 2011-2013 ovat  

kunnallisten viranhaltijoiden ja alueellisten toimijoiden kanssa tehtävä yhteistyö ja 

verkostoiminen, viestintäkanavien hyödyntäminen ja tehostaminen sekä lainsäädäntöön 

vaikuttaminen. 

Kehitysvammaisten ihmisten ja heidän perheidensä näkökulmasta erityisen tärkeitä, käynnissä 

tai tulossa olevia lainsäädännön uudistamisprosesseja ovat:   

• sosiaalihuoltolainsäädännön uudistaminen 

• itsemääräämisoikeuden vahvistaminen/rajoittamista koskevat säädökset 

• vammaislainsäädännön uudistaminen 

• henkilökohtaisen avun edelleen kehittäminen 

• kilpailulainsäädännön uudistaminen 

 

Uuden lainsäädännön jalkauttamisessa on painotettava erityisesti: 

• kotikuntalain uudistukset 

• terveydenhuoltolaki 

 

 

 

 

 

Strategiakaudella 2011 – 2016 toimimme niin, että:  

• Perus- ja ihmisoikeudet ja YK:n vammaisten yleissopimuksen vaatimukset näkyvät 

kehitysvammaisten ihmisten arjessa paremmin. 

• Viestimme erilaisia kanavia käyttäen kehitysvammaisten ihmisten oikeuksista ja 

edistämme niiden toteutumista. 

• Edistämme kehitysvammaisten ihmisten, heidän läheistensä sekä päätöksentekijöiden 

yhteistyötä. 

• Löydämme aktiivisesti verkostoitumalla tehokkaimmat yhteistyö- ja vaikuttamiskanavat 

valtakunnallisesti ja paikallisesti. 
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Päämäärä 1 

”Neuvomme, koulutamme ja autamme kehitysvammaisia henkilöitä ja 

heidän läheisiään sekä yhdistyksiä lakiasioissa.” 

 
Jäsenyhdistykset ja yksittäiset ihmiset ovat toimijoita paikallisella tasolla. 

Keskusjärjestön tehtävänä on tuottaa tarpeellista materiaalia ja koulutusta toimijoille. 

 

 

Tavoite 

Neuvomme hankalissa 

tilanteissa. 

Tavoite 

Avustamme oikaisuvaatimusten ja 

valitusten tekemisessä. 

Tavoite 

Järjestämme koulutuksia oikeudellisista 

asioista yhdistyksille. 

• annamme 

lakineuvontaa 

kehitysvamma-asioista 

ja kehitysvammai-

suuteen liittyvistä 

palveluista. 

Varmistaaksemme 

jäsenistön laadukkaan 

ja yhdenvertaisen 

palvelun edellytämme 

yhteydenottoja 

riittävän ajoissa. Emme 

anna neuvontaa perhe- 

ja perintöoikeuteen 

emmekä 

holhoustoimeen 

liittyvissä kysymyksissä, 

jotka eivät liity suoraan 

kehitysvammai-

suuteen 

• tuotamme materiaalia 

ja kehitämme 

sosiaaliturvaan liittyvää 

• avustamme 

valitusprosesseissa, joilla 

on laajempaa 

valtakunnallista 

merkitystä ja joiden 

pohjalta syntyy 

tuomioistuinten 

linjanvetoja 

• tuotamme valituspohjia ja 

esimerkkitapauksia 

KVTL:n internetsivuille 

• avustamme 

valitusprosesseissa niitä 

kehitysvammaisia ihmisiä, 

jotka eivät saa apua 

muualta 

• järjestämme koulutusta 

merkittävistä teemoista 

valtakunnallisesti ja alueellisesti 

yhteistyössä eri verkostojen 

kanssa 

• järjestämme vaikuttamiseen ja 

kunnan toimintaan liittyviä 

koulutuksia ja välitämme tietoa 

muiden järjestämästä 

koulutuksesta 
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neuvontaa 

• tehostamme kunta- ja 

viranomaisyhteistyötä 

järjestämällä 

koulutustilaisuuksia 

kuntapäättäjille 

yhteistyökumppanien 

kanssa 
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Päämäärä 2 

”Lisäämme tietoisuutta oikeuksista valtakunnan tasolla, seudullisesti ja 

paikallisesti.” 
Keskusjärjestön tehtävänä on tehdä valtakunnallista vaikuttamistyötä ja  

verkostoitua siten, että vaikuttamistyö on mahdollisimman tehokasta. 

 

 

Tavoite 

Pidämme esillä YK:n vammaisten 

yleissopimuksen vaatimuksia 

Suomen lainsäädännölle. 

Tavoite 

Vaadimme kehitysvammaisia 

koskevan lainsäädännön 

kehittämistä ja toteuttamista. 

Tavoite 

Järjestämme tilaisuuksia, joissa 

viranhaltijat ja jäsenistö kohtaavat. 

 

• teemme 

monipuolisella 

viestinnällä (lehdet, 

KVTL:n internetsivut, 

yhteisöllinen media) 

yleissopimusta ja 

sen vaatimuksia 

tunnetummaksi 

• teemme aktiivista 

yhteistyötä muiden 

vammaisjärjestöjen 

kanssa 

• teemme 

valtakunnallista 

verkostoitumistyötä 

erityisesti asumisen 

artiklan osalta 

• vaikutamme 

ratifiointiprosessin 

etenemiseen 

 

• osallistumme 

lainvalmistelu-

prosesseihin, pidämme 

esillä lainsäädännön 

puutteita ja 

kehittämistarpeita sekä 

vaikutamme lakien 

yhdenvertaiseen 

soveltamiseen koko 

maassa 

• viestimme 

lakiuudistuksista 

tehokkaasti erityisesti 

paikallisille toimijoille 

• teemme lakiuudistuksista 

koosteita Tukiviestiin ja 

KVTL:n internetsivuille 

• viestimme 

lakiuudistuksista myös 

selkokielellä 

• käytämme 

vaikuttamistoiminnassa 

kehitysvammaisten 

ihmisten omaa osaamista 

ja resursseja 

• järjestämme tilaisuuksia 

alueellisesti yhteistyössä 

kehitysvammaisten ihmisten 

omien yhdistysten ja muiden 

soveltuvien tahojen kanssa 

• hyödynnämme tilaisuuksien 

järjestämisessä etäyhteys- ym. 

virtuaalisia mahdollisuuksia 

• tarjoamme paikallistoimijoille 

vinkkejä, materiaalia ja malleja 

tilaisuuksien järjestämiseen 

• tiivistämme vaikuttamis- ja 

kansalaistoiminnan yhteistyötä 
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Päämäärä 3 

”Edistämme lakien, asenneilmapiirin ja palvelurakenteiden muutosta.” 

 

 

Tavoite 

Annamme lausuntoja 

lakiesityksistä ja suunnitelmista. 

Tavoite 

Viestimme monipuolisesti, 

tavoitteellisesti ja selkeästi 

kehitysvammaisten henkilöiden 

yhdenvertaisuudesta muistuttaen. 

Tavoite 

Tuemme kannanotoilla palveluiden 

suotuisaa kehitystä ja levitämme hyviä 

käytäntöjä. 

• jatkamme toimivaa 

verkostoyhteistyötä 

muiden järjestöjen 

kanssa 

• huolehdimme 

lainsäädännön 

uudistamisen 

yhteydessä 

kehitysvammaisten 

ihmisten ja heidän 

läheistensä 

oikeuksien 

säilymisestä ja 

parantamisesta 

 

• käytämme erilaisia 

vuoropuheluun ja 

viestintään soveltuvia 

kanavia sekä areenoita 

tarpeen mukaan 

• vaikutamme koko 

elämänkaaren kattavaan 

inkluusioon keskittyen 

seuraaviin teemoihin: 

• kehitysvammaisen henkilön 

tarpeista lähtevät asumisen 

palvelut ja muodot 

• tilapäishoidon saatavuus ja 

laatu 

• henkilökohtainen apu ja 

tuettu päätöksenteko 

• toisen asteen opintojen 

kehittäminen 

• työllisyys-, työ- ja 

päivätoiminnan sisältöjen 

ja palkkauksen 

kehittäminen 

• kehitysvammaisen henkilön 

perustoimeentulon 

kehittäminen 

• nostamme esiin myönteisiä 

esimerkkejä tuloksellisesta 

toiminnasta yhdessä 

kehitysvammaisten ihmisten 

kanssa 

• tuomme esiin 

esimerkkitapauksia eri 

viestimissä 

• teemme vaikuttamistyötä 

palveluiden parantamiseksi 

• levitämme hyviä käytäntöjä 

erityisesti kuntatoimijoiden 

kanssa 

• korostamme yritysyhteistyöllä 

yritysten yhteiskuntavastuuta 

 


