
 

 

 
 

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry 
Järjestötiedote  
Tiedote liittohallituksen kokouksesta 22. – 23.9.2017, Lahti. 
 
 

Tukiliiton liittohallituksen kokous 4/2017, 22. – 23.9.2017  
 
Kuultiin johtoryhmän väliraportti toiminnan toteutumisesta 1-8/2017. 
 
Hallitus päätti hankkia Kehitysvammaisten Tukiliiton tarvitsemat hallinnon tukipalvelut 
kilpailutuksen voittaneelta Kehitysvammaisten Palvelusäätiöltä. 
 
Hallitus hyväksyi talousarvion vuodelle 2018. Talousarvio laadittiin siten, että toimintasuunnitelma 
2018 voidaan toteuttaa. Talousarviossa tuottojen ja kulujen erotus on +29 100 euroa. 
Pitkäaikaisen lainan lyhennyksiin varattiin 12 000 euroa. 
 
Hallituksen kokouspäiviksi 2018 päätettiin: 
10. – 11.2.  
6. – 7.4. 
18.5. 
21. – 22.9. 
30.11. – 1.12.  
 
Hallitus päätti, että Tukiliitto hakee Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry:n jäsenyyttä ja 
Ihmisoikeusliitto ry:n yhteisöjäsenyyttä. 
 
Merkittiin tiedoksi Ei myytävänä -kansalaisaloitteen allekirjoitusten määrä 23.9.2017 klo 14: 
allekirjoituksia on 32 559. Tukiliitto oli mukana käynnistämässä 12.6.2017 kansalaisaloitetta 
koskien vammaisten henkilöiden välttämättömän avun ja tuen kilpailuttamista. 
Kansalaisaloitteessa esitämme, että julkisia hankintoja koskevan lain 9 §:ään lisätään 16. kohdaksi 
soveltamisalueen seuraava rajaus: Tätä lakia ei sovelleta sellaisten vammaispalveluiden 
hankintaan, joissa on kyse vammaisten henkilöiden välttämättömän huolenpidon ja tuen tarpeista 
ja tarpeisiin liittyvistä palveluista asumisessa ja jokapäiväisessä elämässä. 
 
Käytiin yleiskeskustelu Tukiliiton kumppanuuksien ja jäsenyyksien kehittämisestä. 
Valmistelutyöryhmä sai tehtäväksi tehdä jatkovalmistelua.  
 
Kokouksessa merkittiin tiedoksi myös mm. seuraavia ilmoitusasioita. 
  
 Tukiliiitto lähetti 22.6.2017 kantelun eduskunnan oikeusasiamiehelle  Kajaanin 
Ilmarinrinteen asumisyksikön kilpailutuksesta. Kantelussa todetaan, että nuorten tilanne on tehnyt 
näkyväksi sen, ettei vammaisilla palvelun asiakkailla ole osallisuutta, vaikutusmahdollisuuksia eikä 
tehokasta oikeussuojakeinoa, kun oikeuksien loukkaaminen tapahtuu osana julkista 



2 

hankintaprosessia. Lähetimme kantelusta mediatiedotteen ja olemme tuoneet kantelua esille Ei 
myytävänä -kampanjan tiedotustilaisuuksissa ja haastatteluissa. 
 

Tukiliiton uusi Vahvistu vanhempana -projekti (2017 – 2020) käynnistyy syyskuun 
loppupuolella. Projekti tuottaa ja juurruttaa järjestöihin tukimuotoja perheille, joissa vanhemmalla 
on kehitysvamma tai muita samankaltaisia tuen tarpeita. Projekti on osahanke STEAn Suomi 100 -
avustusohjelmaa ”Kaikille eväät elämään”, jota koordinoi Lastensuojelun keskusliitto. Projektin 
kohderyhmänä ovat alle 10-vuotiaiden lasten perheet, joiden vanhemmilla tai vanhemmalla on 
kehitysvamma tai samankaltaista tuen tarvetta asioiden ymmärtämiseen, oppimiseen ja arjen 
toimintoihin. Valmennus koskee myös perheen lähi-ihmisiä. 
 
 Tukiliiton apurahojen haku kehitysvammaisille nuorille ja aikuisille on käynnissä. 
Seuraava apurahojen haku päättyy 30.10. 
 
 
 
 
 


