
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

minäkin voin osallistua 
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Hyvä liittokokousedustaja ja hyvät jäsenyhdistykset, 
 
Haluamme, että järjestötoiminta on hauskaa. 
Haluamme uudistaa Tukiliittoa ja olla mukana Suomen muutoksessa. 
Halumme huolehtia, että kaikki pysyvät mukana. 
 
SIKSI nämä sääntömuutokset. 
SIKSI tämä Tukiliiton rakenteiden ja päätöksenteon uudistus.  
 
Tässä paperissa on tietoa uudistuksesta. Liittohallituksen ehdotus uusiksi 
säännöiksi on esityslistan liitteenä toisessa paperissa. 
 
SINÄ voit päättää Tukiliiton uudistamisesta.  
Tule mukaan, tee päätös ja rakenna Tukiliiton tulevaisuutta! 
 
liittohallitus 1.huhtikuuta 2017 
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Miksi ehdotetaan uudistumista ja sääntömuutoksia? 
 
Tukiliiton toimintaympäristö muuttuu voimakkaasti ja nopeasti. Muutoksiin täytyy reagoida, 
muuten Tukiliiton toiminta on vaarassa. Uudistukset auttavat Tukiliittoa auttamaan jäseniä. 
 
Tällä sääntömuutosesityksellä on muun muassa seuraavia tavoitteita:  
Jäsendemokratian kehittäminen: Yli puolet jäsenyhdistyksistä ei osallistu liittokokoukseen, 
osallistumisaste on vain noin 40%. Esitettävä muutos korostaa jäsenyhdistysten roolia liiton 
päätöksenteossa vahvistamalla vaikutusmahdollisuuksia alueilla. 
Byrokratian keventäminen: Esitettävä muutos suuntaa aktiivien resursseja yhdistysten 
keskinäiseen yhteistoimintaan yhdistysbyrokratian sijasta.   
Päätöksenteon tehokkuus ja toiminnan pitkäjänteinen kehittäminen: Vuosittaista liittokokousta 
ketterämpi edustajisto ja pienempi liittohallitus mahdollistavat myös nopeamman reagoinnin 
toimintaympäristön muutoksiin. 
Liiton kohderyhmään kuuluvien vammaisten ihmisten osallisuuden vahvistaminen: Vammaiset 
jäsenet ovat uudistuksessa mukana liiton kaikilla päätöksenteon tasoilla: alueiden johtoryhmissä, 
edustajistossa ja liittohallituksessa. 
 
 
 
 

 

Uudistus voi tuntua vaikealta, koska se on uusi. 
 
Mutta se on helppoa, kun toiminta alkaa. 
Kyse on yhdessä tekemisestä. 
 
Seuraavana on lyhyt kuvaus uudistuksen tärkeimmistä asioista.  
 

 
 
 

Paikallisyhdistykset ja valtakunnalliset yhdistykset liiton jäseninä 
 
Liiton toiminnallinen pohja tulevaisuudessa muodostuisi edelleen paikallisista yhdistyksistä, 
paikallisten yhdistysten muodostamista alueellisista yhdistyksistä sekä nykyisistä ja uusista 
jäseneksi liittyvistä valtakunnallisista järjestöistä.  
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Viiteen alueeseen perustuva alueellinen toimintarakenne 
 
Liittohallitus esittää, että nykyinen, erityishuoltopiireihin pohjautuva liiton piirirakenne osana 
liiton järjestöorganisaatiota muutettaisiin. Muodostettaisiin viisi uutta Tukialuetta, jotka 
mukailevat tulevien sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyöalueiden rajoja. Tukialueiden rajat 
vahvistetaan kolmen vuoden välein liittokokouksessa. Yhdistykset toimisivat yhteistyössä myös 
maakuntatasolla joko Tukipiirin tai vapaamuotoisemman verkostoitumisen kautta. Tukialueet ja 
niiden toiminta olisivat osa Tukiliiton organisaatiorakennetta, eivätkä ne olisi omia yhdistyksiään. 
Nykyiset Tukipiirit voisivat jäsenyhdistysten omilla päätöksillä joko  
jatkaa toimintaansa ja säilyä liiton jäseninä tai lopettaa toimintansa.  

 
 
 
Tukialueiden tehtävänä olisi toimia alueella  
a) alueen jäsenyhdistysten yhteistyöfoorumina ja tukirakenteena  
b) oikeuksien valvojana ja vaikuttajana  
c) Tukiliiton työntekijä- ja yhdistysrakenteen linkittäjänä 
d) Liiton kohderyhmään kuuluvien vammaisten ihmisten 

osallistamisen mahdollistajina. 
 
 
 
 

Karttaluonnos viidestä Tukialueesta. Alueiden rajat vahvistettaisiin liittokokouksissa. 

Aluekokous ja alueen johtoryhmä 
 

Tukiliiton aluekokouksissa vuosittain Tukialueella toimivat yhdistykset päättäisivät alueen 
jäsenyhdistysten yhteistyöstä sekä oikeuksien valvonnasta ja vaikuttamistyöstä.  
 
Liiton jäsenyhdistyksellä olisi oikeus lähettää aluekokoukseen edustajia. Aluekokoukset valitsivat 
alueen johtoryhmän. Johtoryhmään kuuluisi myös liiton kohderyhmään kuuluvia vammainen 
henkilöitä. Aluekokouksissa nimettäisiin myös ehdokkaita liiton edustajistoon ja hallitukseen. 
 
Muutoksen perusteluna on, että  
- aluekokous mahdollistaa alueen yhdistyksille selkeän ja demokraattisen vaikuttamiskanavan 

oman alueen toimintaan. Kokouksessa voitaisiin vaikuttaa keskeisiin henkilövalintoihin 
valtakunnallisella tasolla. 

- aluekokous toimisi jäsenyhdistyksille tärkeänä vertaistapaamisena erityisesti niinä vuosina, kun 
ei ole liittokokousta 

- alueen johtoryhmä muodostaa (liiton toimihenkilöiden tuella) selkeän, hyvin alueen 
todellisuuden ja yhdistysten tilanteet tuntevan päätöksentekofoorumin, joka on osa liiton 
organisaatiota. 



Kehitysvammaisten Tukiliitto ry 
Uusi järjestörakenne ja päätöksentekomalli   Liittokokous 2017 
Sääntömuutosehdotusten esittely ja kuvaus 

 

 

Liittokokous 
 
Liiton ylintä päätösvaltaa käyttäisi kolmen vuoden välein kokoontuva liittokokous. Liittokokous 
valitsisi liittohallituksen, edustajiston ja päättäisi liiton strategisista linjauksista seuraaviksi 
kolmeksi vuodeksi. Jäsenyhdistyksellä olisi oikeus lähettää liittokokoukseen edustajia. 
Uudistuksena olisi myös se, että yhdistyksen lähettämä liittokokousedustaja voisi edustaa 
jäsenyhdistyksensä useampaa ääntä. 

Edustajisto 
 
Liittokokousten välillä liiton ylintä päätösvaltaa käyttäisi valtuutettujen kokous, eli liittoon 
perustettava uusi edustajisto. Edustajistossa olisi 31-33 jäsentä. Edustajisto kokoontuisi vuosittain 
kevät- ja syyskokoukseen. Jäsenet valittaisiin seuraavasti:  
- liittokokouksen valitsema edustajiston puheenjohtaja 
- 5 edustajaa jokaiselta tukialueelta (yhteensä 25 edustajaa)  
- 2 edustajaa Me Itse ry:stä 
- 1 edustaja muista valtakunnallisista jäsenyhdistyksistä, 

kuitenkin enintään viisi edustajaa. 
- 14-16 varaedustajaa 

 
Muutoksen perusteluna on, että  
- alueellisesti edustava foorumi päättää liiton vuosittaisesta toiminnasta kaksi kertaa vuodessa 
- jäsenet on valittu demokraattisella ja läpinäkyvällä prosessilla 
- edustajisto on kevyempi ja joustavampi toimintamalli kuin vuosittainen liittokokous 
- kolmen vuoden edustajarooli mahdollistaa valituille luottamushenkilöille syvällisemmän 

perehtymisen liiton toimintaan ja talouteen kuin satunnainen liittokokousedustus.  

Liittohallitus 
 
Liittohallituksessa olisi 9 jäsentä ja se muodostuisi seuraavasti: 
- puheenjohtaja  
- 2 varapuheenjohtajaa 
- 6 jäsentä (joista yhden on oltava liiton kohderyhmään kuuluva vammainen henkilö) 
Liittohallitus olisi vastuussa toiminnastaan edustajistolle ja liittokokoukselle. 
 
Muutoksen perusteluna on, että  
- alueiden edustus liittohallituksessa on jatkossa kirjattu sääntöihin 
- hallituksen pienempi koko tekee työskentelystä tehokkaampaa ja joustavampaa. 
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Tukiliiton toiminta ja päätöksentekomalli 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uudistuksen aikataulu  
20.5.2017   Liittokokouksen päätös sääntöjen muuttamisesta  
toukokuu 2018  Ylimääräinen liittokokous 
elokuu 2018  Ensimmäiset uusien sääntöjen mukaiset aluekokoukset 
9-11/2018  Ensimmäinen uusien sääntöjen mukainen liittokokous 
1 / 2019  Ensimmäinen uusien sääntöjen mukainen liittohallituksen kokous 
4-6/2019  Ensimmäinen uusien sääntöjen mukainen edustajiston kokous 

JÄSENYHDISTYS 
Toimii omalla alueellaan kuten ennenkin 

ALUEKOKOUS 
Viidellä maantieteellisellä alueella jäsenyhdistykset 

kokoontuvat vuosittain päättämään alueella tapahtuvasta 
yhteistyöstä. Kolmen vuoden välein valitaan alueen 

johtoryhmä ja ehdokkaat liiton päätöksentekoelimiin. 
ALUEEN JOHTORYHMÄ  

(8-10 jäsentä, joista 3-4 liiton kohderyhmään kuuluvaa 
vammaista henkilöä) 

Koordinoi alueen vaikuttamistoimintaa ja yhteistyötä liiton 
kanssa. Liiton työntekijä mukana koordinoimassa toimintaa. 

 

LIITTOKOKOUS 
Kokoontuu kolmen vuoden välein käyttämään liiton ylintä päätösvaltaa. 

Valitsee liittohallituksen, edustajiston ja päättää liiton strategisista linjauksista 
seuraaviksi kolmeksi vuodeksi. 

EDUSTAJISTO (31 valtuutettua) 
Käyttää liittokokousten välillä liiton ylintä päätösvaltaa. Kokoontuu vuosittain 

kevät- ja syyskokoukseen päättämään liiton vuosittaisesta toiminnasta.  

LIITTOHALLITUS (9 jäsentä) 
Käyttää liiton toimeenpanovaltaa. Vastaa 

toiminnastaan vuosittain edustajistolle ja kolmen 
vuoden välein liittokokoukselle. 


