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AIKA HAASTAA - YLEISTÄ TOIMINTASUUNNITELMASTA 2015 
 

Kehitysvammaisten Tukiliiton tarkoituksena on valtakunnallisena keskusliittona 
yhteistyössä jäsenyhdistystensä kanssa edistää kehitysvammaisten ihmisten ja heidän 
perheidensä yhteiskunnallista yhdenvertaisuutta ja elämänlaatua.   
 
Tämä toimintasuunnitelma jakaantuu neljään osaan. Jako heijastaa strategian tärkeimpiä 
päämäärä-alueita. Toimintasuunnitelmassa esitetään ja valitaan tärkeimmät painoalueet ja 
toimenpiteet vuodelle 2015. Suunnitelman ei ole tarkoitus olla tyhjentävä listaus Tukiliiton 
toiminnasta. 
 
Toimintasuunnitelman 2015 painoalueet ovat samat kuin vuonna 2014:  

o Järjestörakenteen ja järjestökuvan uudistaminen sekä yhdistystoiminnan 
vetovoimaisuuden tukeminen   

o Perus- ja ihmisoikeuksien ja YK:n vammaisten yleissopimuksen vaatimusten näkyminen 
kehitysvammaisten ihmisten arjessa ja yhteiskunnallisessa keskustelussa  

 
- 

 
Aika haastaa, olemme huomanneet. Meitä tarvitaan. Toteutamme rohkeaa, ihmisläheistä ja 
uudistuvaa järjestötoimintaa yhdessä jäsenyhdistysten ja omien verkostojemme kanssa. 
Tervetuloa tutustumaan toimintaan. 
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YHDISTYKSET TOIMIVAT JA VAIKUTTAVAT AKTIIVISESTI 
 
Liiton vuosien 2011 – 2016 strategiassa todetaan, että jäsenyhdistykset ja yksittäiset ihmiset 
ovat toimijoita paikallisella tasolla. Keskusjärjestön tehtävä on innostaa, tuottaa tukea, 
koulutusta ja materiaalia ja välittää tietoa toimivista käytännöistä. Keinovalikoimaksi strategia 
näkee seuraavat kolme: 
 Koulutamme yhdistyksiä niiden toiminnassa ja jäsenhuollossa 
 Tuotamme yhdistyksille materiaalia vaikuttamiskäyttöön 
 Kehitämme hyviä yhdistystoiminnan käytäntöjä yhdessä yhdistysten kanssa 

 
Perinteisten yhdistysten toiminnan haasteista huolimatta yhteisöt ja yhdistykset eivät ole 
menettämässä asemaansa vaan jopa kasvattamassa sitä. Vaikka kansalaisilla ei ole samanlaista 
sitoutumista yhdistystoimintaan ja yhteisten asioiden hoitamiseen kuin aikaisemmin, ihmiset 
tarvitsevat yhä kipeämmin yhteisöjä ja toistensa tukea. Yhteisöjen ja kansalaistoiminnan 
tukemista pidetäänkin tärkeänä keinona ehkäistä syrjäytymistä. Yhdistysten ja yhteisöjen 
merkityksen kasvu nousee myös siitä, että Ihmiset haluavat viettää hyödyllistä vapaa-aikaa ja 
oppia uusia asioita. 
 
Kehitysvammaisten Tukiliiton paikallistoiminnan tilanne on moniin järjestöihin verrattuna 
hankala siitä syystä, että jäsenyhdistykset ovat kooltaan huomattavan pieniä. Pienissä 
yhdistyksissä vaarana on, että toimijat uupuvat eikä heillä ole voimavaroja toiminnan 
kehittämistyöhön. Vuoden 2011 yhdistyskyselyssä noin puolet yhdistyksistä kertoi, ettei heillä 
sillä hetkellä ole mahdollisuutta yhdistyksen toiminnan uudistustyöhön edes keskusjärjestön 
antamalla tuella. 
 
Yhdistysten ja kansalaistoiminnan merkitys kehitysvammaisten lasten, nuorten ja aikuisten 
sekä heidän perheidensä oikeuksien valvojana korostuu lähivuosina kuntarakenteen, 
lainsäädännön ja palveluiden tuottamisen uudistuessa. On tärkeää, että on olemassa paikallisia 
yhdistyksiä, joiden kautta vammaisten henkilöiden sekä heidän perheenjäsentensä 
näkemykset tulevat kuulluksi ja mukaan palveluiden kehittämiseen.  

 
Aika haastaa –toiminta 
 
Aika haastaa on yhdistysten ja keskusjärjestön yhteinen kehittämistoiminnan hanke. Sen 
päämäärä ja osatavoitteet on kuvattu oheisessa kuviossa: 
 
 

 

 

 

 

 

Tavoite 3 Yhdistysten 
yhdistyminen on 
hallittua ja 
tarkoituksenmukaista.  

Tavoite 2 Yhdistykset 
tekevät alueellista 
yhteistyötä muiden 
tukiyhdistysten 
kanssa. 

Tavoite 1 Yhdistysten 
toiminta 
monipuolistuu ja 
tehostuu. 

Päämäärä Toiminnan tavoitteina on uudistaa jäsenyhdistysten 
kenttää niin, että yhdistyksillä on tiedolliset, taidolliset ja 
rakenteelliset edellytykset toimia ja vaikuttaa aktiivisesti. 
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Yhdistysverkostot 

Keskeistä Aika haastaa-toiminnassa on löytää voimaa toimintaan yhdistystemme yhteistyön 
kautta. Yhteistyön toteuttamiseksi yhdistykset muodostavat kahden tai useamman yhdistyksen 
paikallisia/alueellisia yhteistyöverkostoja. Keskusjärjestönä tuotamme verkostojen toiminnan 
tueksi koulutuksia, materiaalia ja tarvittaessa yhteistyöprosessien ohjausta. Ray:n myöntämän 
Ak-avustuksen turvin jaamme verkostoille myös taloudellista tukea. Ray:n myöntämä, 
yhdistyksille jaettava avustus on toimintavuonna 70 000 euron suuruinen. Tuen suuruus 
yhdistysverkostolle on 1000€, 2000€ tai 2500€ vuodessa. 

Verkostotapaamiset  

Vuonna 2014 aloitimme väli-Suomessa seitsemän verkostotapaamisen sarjan. 
Verkostotapaamisilla edistämme yhdistysverkostojen muodostumista alueille. Vuonna 2015 
toteutamme kuusi (6) verkostotapaamista Etelä-Suomessa seuraavilla alueilla: Etelä-Häme, 
Kymi, Pirkanmaa, Satakunta, Uusimaa ja Varsinais-Suomi. Vuonna 2015 toiminta aloitetaan 
myös Lapin alueella.  

Taloudellinen tuki 

Aika haastaa –toiminnan taloudellisen tuen periaatteet olemme määritelleet vuoden 2014 
liittokokouksessa. Samalta pohjalta liitto haki ja sai Ray:n taloudellisen tuen yhdistyksille 
jaettavaksi.  

Vuonna 2015 yhdistysverkostoille myönnämme taloudellista tukea:  
 

1. Lapsiperhetoiminnan käynnistämiseen, 
2. Vapaaehtoistoiminnan kehittämiseen,  
3. Verkostoitumiseen vaikuttamistoiminnassa,  
4. Yhdistymisprosessien valmisteluun ja toteuttamiseen sekä 
5. Kehitysvammaisten henkilöiden ja heidän perheidensä vertaistapaamisiin, jotka on 
suunnattu myös lapsiperheille 

Taloudellista tukea yhdistykset voivat käyttää mm: 

• tapahtuminen, kokousten tai koulutusten järjestämiskulut, 
• tiedotus ja viestintäkulut, 
• yhdistyksen vastuuhenkilöiden osallistumiskulut keskusjärjestön koulutuksiin 

(myös matkakulut), 
• yhteistyökulut esim. oppilaitosten kanssa (yhdistyskartoitukset, vapaaehtoistyön 

kehittäminen) ja 
• ostopalvelut (koulutus, kirjanpito ym.) 

Syksyllä 2015 järjestämme valtakunnallisen yhdistysverkostojen ja yhdistysten hyvien 
toimintakokemusten kierrätyspäivän. 

Vuoden 2015 aikana jatketaan yhteistyötä OK -opintokeskuksen kanssa keskusjärjestön 
yhdistyksille tuottaman koulutuksen laadun ja hyödyllisyyden arvioimiseksi. 
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Aika haastaa -toiminnan onnistumisen kriteerit vuonna 2015 ovat: 

 jäsenyhdistysten keskinäinen yhteistyö lisääntyy vähintään 70 yhdistyksessä 
 lapsiperhetoiminta aktivoituu vähintään 20 yhdistyksessä 
 vapaaehtoistyötä kehitetään vähintään 20 yhdistyksessä 
 vaikuttamistoiminta tehostuu vähintään 15 yhdistyksessä  
 

 

AIKA HAASTAA -BANNERI 

 

Perheily-toiminta 

Jatkamme ja laajennamme vuonna 2013 aloitettua Perheily-toimintaa.  Perustehtävät ovat: 

1. Tuemme Tukiyhdistysten paikallista lapsiperhetoimintaa. 

2. Kasvatamme yhdistysten jäsenistöstä koottua Perheily-verkostoa. 

Kehitysvammaisten Tukiliitossa käynnistyi vuonna 2014 Aika haastaa-toiminta, jonka tehtävänä 
on yhdistystoiminnan tukeminen. Toiminnan yksi päätavoite on elävöittää yhdistysten 
lapsiperhetoimintaa. Vuonna 2014 ja 2015 järjestämme verkostotapaamisia, joissa 
yhdistystoimijat tapaavat toisiaan ja suunnittelevat yhteistyötä. Perheily tukee ja ohjaa 
kiinteästi yhdistysten yhteisiä lapsiperhetoimintaan liittyviä prosesseja. Tavoitteena on, että 
lapsiperhetoiminta aktivoituu vuosittain 30 yhdistyksessä. 

Perheily-verkosto helpottaa tiedon ja kokemusten välittymistä yhdistysten välillä niiden 
toteuttamasta lapsiperhetoiminnasta, se toimii aiheen valtakunnallisena osaajaverkostona ja 
parhaimmillaan verkoston jäsenet toimivat paikallisen lapsiperhetoiminnan organisaattoreina. 
Vuoden 2015 aikana järjestämme kaksi Perheily-verkoston kokoontumisesta, toinen Itä-
Suomen ja toinen Uudenmaan alueella. Mikäli vuonna 2014 Perheily-päivien kokemukset ovat 
rohkaisevia, Perheily-verkoston tapaamiset ovat koko perheelle tarkoitettuja.  

Perheily -toiminnalle tehdyn visuaalisen ilmeen avulla helpotamme toiminnan markkinointia 
paikallistasolla. Aktivoimme ihmisiä Perheilemään sosiaalisen median keinoin. Strategiamme 
mukaisesti Perheily kutsuu mukaan erityistä tukea tarvitsevien lasten perheitä – myös ilman 
kehitysvammadiagnoosia.  

Tuotamme paikallisen Aika haastaa ja Perheilyn tueksi koulutusta ja materiaalia: 

- Asiat kuntoon meillä päin: paikallisen vaikuttamisen koulutus 
- Ihmiset koolle ja ryhmä käyntiin: koulutus tapahtumien järjestämiseen ja ryhmän 

käynnistämiseen  
- Ryhmä toimii: vertaistukiryhmän ohjaajakoulutus. 
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Hyödynnämme Perheily-toiminnassa Vaikuttava vertaistoiminta-projektin kehittämiä 
kansalaistoiminnan keinoja, välineitä ja materiaaleja lapsiperheille. Projektin kotisivut 
(vaikuttavavertaistoiminta.fi), josta aineisto löytyy, muuttuvat vuonna 2015 Perheilyn omiksi 
kotisivuiksi (perheily.fi), joiden sisältöä kehitämme edelleen.  

Perheily-nimike myös kokoaa yhteen Tukiliitossa toteuttavan lapsiperhetoiminnan. Tarkoitus 
on, että lapsiperheet löytävät helposti heille suunnatun tarjonnan. Keskeinen tiedottamisen 
muoto on Perheily-posti, jonka lähetämme kerran kuussa Perheily-verkostoon liittyneille 
ihmisille.  

Jatkamme ja kehitämme Perheily-toiminnan keskusjärjestön sisäistä yhteistyötä. Jaamme 
Ensitietokursseille ja tuetuille lomille osallistuville perheille koonnin, jossa kerrotaan oman 
alueen Tukiyhdistyksen lapsiperhetoiminnasta.  

Perheily -toiminnan onnistumisen kriteerit vuonna 2015 ovat: 

 Perheily –verkostoon liittyy 30 uutta yhdistystoimijaa 

 Perheily –toiminta aktivoituu 30 yhdistyksessä 

 Tuetaan ja ohjataan lapsiperhetoiminnan kehittämisessä 10 yhdistysverkostoa 

 

PERHEILY-BANNERI 

 

Muu yhdistystoiminnan tuki 
 
Liittokokous on jäsenyhdistysten merkittävä foorumi liiton toimintaan vaikuttamisessa. 
Liittokokouksen yhteydessä järjestämme teemapäivän. Kansalaistoiminnan ja 
vaikuttamistoiminnan kehittämisryhmät jatkavat toimintaansa ja lisäävät jäsendemokratiaa ja 
vuoropuhelua liiton eri toimintatasojen välillä. 
 
Välitämme tietoa yhdistyksille jäsenlehtien ja liiton nettisivujen lisäksi aluekoordinaattoreiden 
AKKUNA -aluepostilla, teemallisella verkostopostilla (Perheily, Aika haastaa) ja valtakunnallisilla 
jäsenkirjeillä (2 kpl). Tiedotus hoidetaan pääosin sähköisin kanavin ja aktiivinen toimintamme 
Facebookissa jatkuu.  
 
Jäsenpalvelumme tuottaa ajantasaista osoite- ym. jäsenrekisteripalvelua yhdistysten tarpeisiin. 
Jäsenrekisterin uudistamistyö saatetaan loppuun. 
 
Tuotamme verkkoluentoja (webinaari) jäsenistön käyttöön ja myös laajemmin käytettäväksi. 

Järjestämme teemallisen toimintaviikon joulukuun alussa YK:n vammaisten päivän yhteydessä. 
Teemaviikon järjestämme yhteistyössä Me Itse yhdistyksen ja sen alajaosten kanssa. 
Yhdistysten avuksi tuotamme julisteen, toimintaideoita ja hoidamme paikallisten tapahtumien 
markkinointia myös liiton kotisivuilla. 
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Välitämme tietoa Ok-opintokeskuksen, SOSTE:n (Suomen sosiaali ja terveys ry) ja muiden 
tahojen järjestämästä järjestötaitojen ja muusta koulutuksesta. Jatkamme yhdistysten 
opastusta OK –opintokeskuksen avustusten käytössä. 
 
Vuoden lopulla teemme sähköisen jäsenkyselyn yhdistyksille. Kysely kartoittaa toteutetun 
toiminnan laatua ja vaikutuksia yhdistystoimintaan ja ehdotuksia eteenpäin. 
 
Harvinaisten vammaryhmien toiminnan tuki 

Kehitysvammaisten Tukiliiton toiminnassa on mukana perheitä, joiden jäsenellä on harvinainen 
kehitysvammaoireyhtymä. Harvinaisille kehitysvammaryhmille suunnatun toiminnan 
tarkoituksena on mahdollistaa perheiden vertaistuki ja tukea ryhmien keskinäisen toiminnan 
käynnistymistä. Valtakunnallisen vaikuttamisen ja verkostoitumisen mahdollistamiseksi 
Tukiliitto on mukana järjestöjen ja säätiöiden muodostamassa valtakunnallisessa Harvinaiset -
verkostossa. Verkoston jäsenillä on pääsääntöisesti mukana toiminnassaan oman 
kohderyhmänsä harvinaisten sairaus- ja vammaryhmien perheitä.   
 
Vuonna 2015 järjestämme 2 perhelomaa ja 2 – 3 viikonlopputapaamista harvinaisten 
kehitysvammaryhmien perheille. Syksyllä 2014 harvinaisille kehitysvammaryhmille on 
suunnitteilla oma verkostokokoontuminen, jonka tavoitteena on Tukiliiton Aika haastaa -
toiminnan ja Perheilyn avulla voimauttaa yhdistyksiä ja perheverkostoja keskinäiseen 
harvinaisyhteistyöhön. Tätä yhteistyötä jatkamme vuonna 2015 ja suuntaamme toimintaa 
syksyn 2014 verkostokokoontumisesta saatujen palautteiden mukaan.   
 
Seuraamme harvinaisten sairauksien kansallisen ohjelman täytäntöönpanoa ja kansainvälistä 
alan kehitystä osallistumalla valtakunnallisen Harvinaiset -verkoston toimintaan. Verkoston 
lisäksi Norio -keskuksen kanssa tehtävä yhteistyö on tärkeimpiä verkostoitumisen muotoja. 
Pyrimme yhteistyöllä ohjaamaan perheitä suunnistamaan muuttuvassa kurssitarjonnassa Kelan 
uudistettua kurssien järjestämistä koskevia kriteereitään.  
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PERUS- JA IHMISOIKEUDET JA YK:N VAMMAISTEN 
YLEISSOPIMUKSEN VAATIMUKSET NÄKYVÄT 
KEHITYSVAMMAISTEN IHMISTEN JA PERHEIDEN ARJESSA JA 
YHTEISKUNNALLISESSA KESKUSTELUSSA 
 
Kehitysvammaisia ihmisiä koskevan lainsäädännön ja palvelurakenteen kehittämisen 
uudistamistyö valtakunnallisella tasolla jatkuu. Tämä vaatii ennakoivaa ja myös epävirallista 
vaikuttamista. Verkostomaisen toiminnan merkitys korostuu edelleen edellisten vuosien tavoin. 
Osallistumme aktiivisesti sellaisten työryhmien työhön, jotka valmistelevat 
lainsäädäntöuudistuksia tai seuraavat uudistusten ja luotujen ohjelmien toteutumista. Olemme 
tällä hetkellä haluttu yhteistyökumppani ja toimija, joten edustajiamme halutaan työryhmiin 
mukaan. Tämä myönteinen asia vaatii kuitenkin tiukkaa priorisointia, jotta resurssit riittävät 
asioihin paneutumiseen.  
 
Nostamme vahvasti esille sitä, että vaikeavammaisilla lapsilla ja aikuisilla on oikeus ja 
mahdollisuus osallistua heidän itsensä merkitykselliseksi kokemaan tekemiseen. Lisäämme 
myös lähi-ihmisten tietoa osallistumisen mahdollisuuksista ja keinoista.  
 
Valtakunnan tason vaikuttaminen 

Painopisteenä tänä vuonna on erityisesti ihmisoikeuksien toteutuminen käytännössä. 
Koulutamme aiheesta ja keräämme kentältä epäkohtia arjen tilanteista. Osallistumme 
strategisesti tärkeiden verkostojen toimintaan (Kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunta 
(KVANK) valiokuntineen, Vammaisfoorumi, Assistentti.info, VATES-säätiö). KVANK:n työn ja 
päivätoiminnan valiokunnassa huolehdimme siitä, että Tukiliiton näkökulmat näkyvät sen 
työssä. Niiltä osin kuin kehitysvammaisten ihmisten näkökulma ei tule tarpeeksi vahvasti esille, 
nostamme niitä erikseen näkyviin omien kanaviemme kautta sekä olemalla suoraan yhteydessä 
toimijoihin.  
 
Olemme jäseninä uutta palvelurakennetta kehittävissä hankkeiden ja projektien kehittämis- ja 
ohjausryhmissä.   
 
Kehitämme konkreettisia tapoja, joilla saadaan vahvistettua kehitysvammaisten ihmisten omaa 
ääntä ikätasonsa edellyttämällä tavalla sekä liiton sisällä että laajemmin yhteiskunnassa. 
Erityisesti panostamme perheisiin, joissa on lapsia tai nuoria. Vaikutamme ja lisäämme tietoa 
erityisesti vaikeavammaisten lasten ja nuorten osallistumista edistävissä asioissa järjestämällä 
koulutuksia ja osallistumalla alan messuille, muun muassa Apuväline 2015 -messuille ja 
ammattilaisten koulutuspäiville. Järjestämme apuvälinemessujen yhteydessä valtakunnallisen 
verkostoseminaarin.  
 
Järjestämme kolme niin sanottua AVI-päivää yhdessä aluehallintovirastojen kanssa. Lisäämme 
oppilaitosyhteistyötä erityiskouluihin ja vaikutamme siihen, että myös vaikeavammaisilla 
lapsilla on mahdollisuus osallistua tasa-arvoisesti koululiikuntaan. Arvioimme 
toimintavälinekoulutusten juurtumista oppilaitoskenttään.  
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Osallistumme alueelliselle KEHAS-ohjelman seurantaryhmän kierrokselle ja annamme 
panoksemme ohjelman raportointiin.  
 
Järjestämme Tukiliiton eettisen neuvoston kokoontumisen. Neuvostossa eri alojen 
yhteiskuntavaikuttajat keskustelevat ajankohtaisista, kehitysvammaisten henkilöiden elämään 
liittyvistä eettisistä kysymyksistä.  

Paikallisen toiminnan tukeminen 
 
Paikallista toimintaa tuetaan erityisesti Aika haastaa -hankkeen avulla. Tuotamme asiasisältöjä 
paikallisen vaikuttamistoiminnan tueksi, esimerkiksi koulutusmateriaaleja. Tarjoamme myös 
taustatukea tilaisuuksien järjestämiseen. Työelämävaikuttamistyössä järjestämme 
jäsenyhdistyksille koulutuksia pyyntöjen mukaan.  
 
Aktivoimme yhdistyksiä osallistumaan merkittäviin tilaisuuksiin ja koulutuksiin ja 
markkinoimme seminaarimateriaaleihin tutustumista. Lisäksi annamme pienimuotoista tukea 
yhdistysjuridiikan asioissa.  
 
Yksilöllinen/henkilökohtainen ohjaus ja neuvonta  
 
Neuvonta 
 
Henkilökohtaista ohjausta ja neuvontaa jatkamme aiempien vuosien tapaan. Kehitämme 
yhteydenotoista koottavan kontaktiseurannan analysoimista ja hyödynnämme saatua tietoa 
entistä tehokkaammin muun muassa aluehallintovirastojen kanssa järjestettävissä 
tilaisuuksissa.   
 
Toimintavälineet 
 
Tarjoamme toimintavälineitä sekä tietoa ja ohjausta niiden käyttöön ja hankintaan. 
Vuokraamotoiminnalla tarjoamme välineiden kokeilumahdollisuuksia, neuvomme ja ohjaamme 
toimintavälineiden hankinnassa sekä teemme tuotekehitysyhteistyötä oppilaitosten ja yrittäjien 
kanssa. Etsimme ratkaisuja ja rahoitusta toimintavälineiden uusintamiseen. 
 
Kurssi- ja koulutustoiminta  

Tukiliiton laajamittainen kurssi- ja koulutustoiminta on tienhaarassa Kelalle tuotettujen 
kurssipalveluiden päätyttyä 2014 ja ensitietokurssien rahoituksen uhatessa hiipua. Linjaamme 
kuitenkin liiton toimintaa siten, että jatkamme pienemmillä kokonaisresursseilla kurssi- ja 
koulutustoimintaa, huolimatta Kelan sopeutumisvalmennuskurssien poistumisesta 
toimintavalikoimasta.  
 
Toteutamme kehitysvammaisille aikuisille henkilöille suunnattuja kaksipäiväisiä, ymmärrettäviä 
ja alueellisesti tasaisesti tarjottuja sekä osallistujille edullisia vaikuttamiskoulutuksia 4 kpl ja 
teemallisia arjenhallinta-koulutuksia 2 kpl. 

 
Kehitysvammaisten lasten perheille tarjoamme 4 laadukasta ensitietokurssia. Varaudumme 
siten vähentämään kurssien määrää edellisvuodesta, koska arvioimme kuntien taloustilanteen 
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pienentävän rahoitusta. Varaudumme toisaalta tilaisuuden tullen lisäämään kurssitarjontaa 
kysynnän ja kuntien ja kuntayhtymien rahoitusmahdollisuuksien mukaan. 
 
Toteutamme arjen tarpeista lähteviä koulutuksia, mm. aiheista saavutettavuus, 
seksuaalioikeudet ja vanhemmuuden tukena, 4-6 kappaletta. Näissä koulutuksissa on mukana 
vanhempia, lähi-ihmisiä, ammattilaisia ja kehitysvammaisia. 

 
Helpotamme kohderyhmiemme osallistumista lomajärjestöjen RAY-avusteisille tuetuille lomille 
tekemällä yhteistyötä lomajärjestön kanssa. Haemme kohderyhmille tuettuja lomia, 
tiedotamme lomista ja autamme lomakkeiden täytössä. Tavoitteena on 2 aikuisten 
kehitysvammaisten sekä 2 kehitysvammaisten lasten perheille suunnatun tuetun loman 
toteutuminen, lomajärjestön kautta. Varmistamme että lomien ohjelma on saavutettavaa ja 
järjestämme lomapaikkaan osallistumista tukevan ohjauksen. Lomajärjestöyhteistyö on 
laajentunut. Se ei ole välttämättä Tukiliiton pysyvää toimintaa – nyt myös kokeilemme ja 
keräämme kokemuksia tästä toimintamallista.  
 
Ratkaisemme toimintavuoden aikana pyrimmekö aloittamaan jatkuvan 
sopeutumisvalmennustoiminnan järjestämisen Raha-automaattiyhdistyksen (RAY) rahoituksella 
ja haemmeko toimintaa varten uutta kohdennettua avustusta RAY:ltä vuodelle 2015 tai 2016.  
 
 
Tarjoamme vaikeavammaisille lapsille ja aikuisille osallistumisen mahdollisuuksia. Järjestämme 
kursseja ja toimintavälineiden kokeilutapahtumia vaikeavammaisille ihmisille ja heidän lähi-
ihmisilleen. Painopisteenämme on laajentaa yhteistyötä uuden valtakunnallisen 
tapahtumajärjestäjän kanssa ja etsiä yhdessä keinoja vaikeavammaisten ihmisten 
osallistumiseksi tapahtumaan. 
 
MAHTI –projektissa 2012-2015 järjestämme elämänhallintaan liittyviä 
sopeutumisvalmennuskursseja lievästi kehitysvammaisille aikuisille tai henkilöille, jotka 
tarvitsevat samankaltaista tukea kuin lievästi kehitysvammaiset ihmiset.  Kurssilaisten lähi-
ihmiset ovat myös toiminnassamme mukana. Viimeisenä projektin toimintavuonna 
toteutamme edellisenä vuonna alkaneen kurssikokonaisuuden kotikäynnit ja jatkokurssin. 
Lisäksi toteutamme yhden kokonaisen kurssikokonaisuuden Varsinais-Suomessa, jatkamme 
sopeutumisvalmennustoiminnan mallintamista, toiminnallisten menetelmien levittämistä ja 
sopeutumisvalmennukseen liittyvien materiaalien tuottamista. Toteutamme myös viikonlopun 
mittaisia teemakursseja erityisiksi teemoiksi nousseista aiheista.  
 
 
UUSI PROJEKTI: 
 
Tuetun päätöksenteon kehittäminen 

Tuettu päätöksenteko on keskeisessä asemassa kehitysvammaisten ihmisten perusoikeuksien ja 
itsemääräämisoikeuden edistämisessä. Olemme vieneet asiaa painokkaasti eteenpäin 
ministeriöiden työryhmissä. Tuetusta päätöksenteosta ei olla tässä vaiheessa olla kuitenkaan 
laatimassa omaa lakia, mutta järjestelmää kehitetään hankkeistettuna. Jos Ray myöntää 
rahoitusta hakemallemme tuetun päätöksenteon hankkeelle, käynnistämme toimintaa vuoden 
2015 aikana.  

11 
 



Kehitysvammaisten Tukiliitto ry  Toimintasuunnitelma 2015 

KEHITYSVAMMAISUUDEN KOKEMUSASIANTUNTIJUUS JA 
AMMATILLINEN TIETO JA NIIDEN LEVITTÄMINEN 

 
Keskusjärjestön tehtävänä on koota ja levittää kehitysvammaisten ihmisten ja heidän 
läheistensä arkeen liittyvää tietoa. Kokemustiedon arvostus on yhteiskunnassa nousussa.  

 
Vaikutamme verkostoissa kokemusasiantuntijuuden ja ammattiosaamisen yhdistämiseksi. 
Kokemustietoa jaamme verkostotyössä järjestöjen, yhdistysten ja oppilaitosten kanssa sekä 
kuntatoiminnan tasolla. Verkostotyötä tehdään aktiivisesti lastensuojeluun, omaishoitoon, 
ensitietoon ja asumiseen liittyvissä asioissa. 

 
Osallistumme yhteistyökumppaneiden kanssa ensitietostandardin käännöstyön selvittämiseen 
ja toteutamme tarvittaessa sisaruusseminaarin kumppaneidemme kanssa. 

 
Keskeisiä teemojamme 2015 ovat kehitysvammaisen henkilön ihmisoikeudet, seksuaalikasvatus 
ja sisaruus. Julkaisemme kehitysvammaisten ja perheiden kokemuksista saamaamme tietoa. 
Jatkamme oppaiden julkaisutoimintaa ja laajennamme Tukiliiton julkaisusarjaa ajankohtaisen 
tarpeiden ja mahdollisuuksien mukaan. 

Pyrimme siihen, että kehitysvammaisten ihmisten oikeudet sekä kokemusasiantuntijuus 
yhdessä ammattiosaamisemme kanssa näkyvät viestinnässä ja esimerkiksi sosiaali- ja 
terveysalan messuilla ja muissa tapahtumissa. 

 
Välitämme perheiltä ensitiedosta saatuja kokemuksia ja tarpeita sosiaali- ja terveydenhuollon 
toimijoille. Yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa vahvistamme työntekijöiden osaamista ja 
taitoja ensitiedon antamisessa. Seuraamme myös ensitukiryhmien toimintaa mm. sairaaloissa. 
Kehitämme ensitietokursseja perheiltä saadun palautteen perusteella sekä huomioimme 
sopeutumisvalmennuksen ajankohtaiset muutokset ja kokonaistarjonnan tilanteen. 
 
Hyödynnämme sekä verkostoista että suoraan perheiltä saatua kokemustietoa tiedon 
tuottamisessa entistä tehokkaammin. Hyödynnämme Tukiliiton omia viestintäkanavia (lehdet, 
kotisivut, muut sähköiset kanavat) ajankohtaisten asioiden levittämisessä. Sisäisenä prosessina 
huolehdimme erityisesti vaikuttamistoiminnan ja viestinnän välisen yhteistyön 
saumattomuudesta.  
 
Tuotamme oppaan ja dvd:n vaikeavammaisten henkilöiden osallistumista edistävistä asioista 
vaikuttamistyön tueksi. 
 
UUSI PROJEKTI:  

 
Aloitamme uuden projektin lisääntymisterveydestä, parisuhteesta, perhesuunnittelusta ja 
vanhemmuudesta. Kohderyhmänä uudessa projektissa ovat nuoret ja aikuiset, joilla on 
kehitysvamma tai merkittäviä oppimisvaikeuksia, sekä heidän kanssaan työskentelevät 
ammattilaiset. Tavoitteena on kehittää yhteistyökumppaneiden kanssa koulutusmalli, josta saa 
saavutettavaa ja ikäryhmän mukaista tietoa. Tuemme projektissa erityistä tukea tarvitsevien 
vanhemmuutta uudenlaisella tukihenkilökoulutuksella.  Projekti käynnistyy jos saamme siihen 
RAY:n avustuksen.   
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Viestinnän kehittäminen 

Viestintää teemme monikanavaisesti kaikessa toiminnassa, ja viestintä on mukana kaikissa 
neljässä tämän suunnitelman osassa.   

Toteutamme Tukiliiton verkkosivujen uudistuksen 2016 aikana. Aloitamme uudistuksen 
suunnittelun 2015 loppupuolella. Varaudumme rahoittamaan uudistuksen Tukiliiton omalla 
rahalla. 

Julkaisemme jäsenlehtiä 2014 tehtyjen valintojen pohjalta. Jatkamme Leijan ja Tukiviestin 
julkaisemista ja kehitämme niitä itsenäisinä lehtinä. Tukiviestiä julkaistaan 5 numeroa ja Leijaa 
6. Laadimme jatkossa vähitellen myös Tukiviestiin selkokielistä sisältöä ja tutkimme selkokielen 
merkitystä ja käyttömahdollisuuksia osana yleiskielistä julkaisua. Osana Tukiviestin kehitystyötä 
etsimme lehdelle uuden nimen.  

Jatkamme Tukiliiton graafisen ilmeen uudistamista ja prosessia koko järjestön nimen 
tarkistamisesta ajanmukaiseen muotoon.       
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JÄRJESTÖHALLINNON KEHITTÄMINEN JA TALOUS 
 

Jatkamme kahden liittohallituksen asettaman valtakunnallisen kehittämisryhmän toimintaa. 
 
Jatkamme liiton sääntöjen kokonaisuudistuksen valmistelua päätettäväksi liittokokouksessa 
2016. Osana uudistusprosessia arvioimme myös liiton tarkoitusta ja tarkoituspykälän 
päivitystarpeita. Pyydämme jäsenyhdistyksiltä lausuntoja sääntöjen muutosehdotuksiin. 
Käsittelemme muutosehdotuksia keväällä myös kansalaistoiminnan valtakunnallisessa 
kehittämisryhmässä ja liittokokouksessa.   
 
Valmistelemme järjestön uutta strategiaa niin, että päätöksiä voidaan tehdä liittokokouksessa 
2016. Toteutamme työpajoja strategisten valintojen työstämiseksi.   
 
Henkilöstön osaamisen kehittäminen 
 
Parannamme erityisesti työntekijöiden digitaalista osaamista. Se pitää sisällään mm. 
digitaalisen viestinnän ja sosiaalisen median taitoja sekä erilaisten toimistojärjestelmien 
hallintaa. 
 
Investoinnit ja rahoitus  
 
Kiinteistö Oy Tulppaanitalo, jossa Tukiliitto on enemmistöosakas, toteuttaa toimitalon 
peruskorjauksen. Toteutusvaihe ajoittuu vuosiin 2014 - 2015. Kiinteistöyhtiö rahoittaa 
peruskorjaus- ja modernisointihankkeen pääosin RAY:n investointiavustuksella. Remontti ja 
väistötiloihin siirtyminen saattavat aiheuttaa haittaa toiminnalle – pyrimme minimoimaan 
koituvan haitan. 
 
Tärkein toiminnan rahoittaja on Raha-automaattiyhdistys. Myös jäsenmaksut, lahjoitukset, 
rahankeräykset ja sijoitusvarallisuus ovat merkittäviä rahoituslähteitä. Merkitystä on myös 
lehtien tilaus- ja ilmoitustuotoilla.  Ensitietokurssitoiminnassa kuntien rahoitus on ratkaiseva. 
Haemme kohdekohtaisia avustuksia mm. OK-opintokeskukselta ja opetus- ja 
kulttuuriministeriöltä. 
 
Seuraamme tarkasti RAY:n avustuslinjausten ja niihin liittyvien uhkien kehitystä ja vaikutamme 
kehitysvammajärjestöjen rahoitusmahdollisuuksiin. Kehitämme omaa varainhankintaa 
pitkäjänteisesti ja hallitusti. 
 
Apurahat 
 
Jaamme vuosittain apurahoja kehitysvammaisille henkilöille ja toimintaryhmille. 

TALOUSARVIO 2015 
 
Talousarvio on esitetty liittokokoukselle edellisvuosien tapaan raamitalousarviona. 
Raamitalousarviossa ei ole huomioitu toimitalon perusparannushanketta. Liittohallitus laatii 
varsinaisen talousarvion syyskuussa.  Tukiliitolla on pitkäaikaista lainaa vuoden 2015 alussa noin 
130.000 euroa, jota lyhennetään suunnitelman mukaan 13.000 euroa. 
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RAAMITALOUSARVIO 2015                
   

 
RAAMI-TA 2015  TA 2014 TA 2013 

TUOTOT 
   RAY- yleisavustus ja AK-avustus 2 195 000 2 190 000 2224500 

RAY- projektiavustus 400 000 686 000 900560 
RAY- investointiavustus 0 0 0 
Muut avustukset 235 000 235 000 171284 
Jäsenmaksutuotot 195 000 195 000 196000 
Vuokratuotot 15 000 30 500 38500 
Varainhankintatuotot 5 000 1 000 7000 
Työterveyshuollon korvaukset 0 0 0 
Tilausmaksutuotot 24 000 24 000 24000 
Osanottajatuotot 135 000 138 500 28400 
Ilmoitustuotot 15 000 15 000 20000 
Myyntituotot 195 000 203 500 492300 
Muut tuotot 9 000 9 000 10000 
Yhteensä: 3 423 000 3 727 500 4 112 544 
 
KULUT 

   Palkat ja palkkiot 1 600 000 1 735 500 1947500 
Palkkatuet työnantajalle 0 0 0 
Työnantajan henkilösivukulut 300 000 369 600 415900 
Matkakulut ja päivärahat 175 000 191 750 214930 
Henkilöstön hyvinvointi 40 000 40 100 38370 
Henkilöstön koulutuskulut 65 000 73 190 76000 
Puheviestintä- ja tietoliikennekul 85 000 82 750 100010 
Tietotekniikka ja kopiontikulut 56 000 56 600 56650 
Toimisto- ja kokouskulut 100 000 106 160 115020 
Vakuutus- ja jäsen- ja lupamaksut 24 000 23 790 17600 
Markkinointi- ja tiedotuskulut 88 000 88 000 99450 
Tarvike- ja materiaalihankinnat 44 000 44 830 45550 
Varainhankinnan kulut 24 000 24 000 6500 
Elintarvikkeet, ruokailut ja keittiö 3 000 2 700 7800 
Tilaisuuksien järjestämiskulut 237 000 297 470 460796 
Rahastoihin liittyvät kulut 0 0 0 
Toimitilojen ylläpitokulut 12 000 11 900 11500 
Vuokrakulut 150 000 152 410 137040 
Muut ostopalvelut 290 000 315 700 297240 
Muut kulut 90 000 95 550 41100 
Rahoituskulut 2 000 1 500 200 
Poistot 25 000 14 000 0 
Yhteensä: 3 410 000 3 727 500 4089156 
Budjetin tasapaino 13 000 0 23388 
Tase: 

   Lainojen lyhennykset 13 000 13 700 0 
Kalusto ja investoinnit 0 0 0 
Edelliset yhteensä: 13 000 13 700 0 
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