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Liite kohtaan Ilmoitusasiat 

Toimenpideseuranta  
Liittokokousaloitteet 2015 – 2017 

                     

 

 
2015 
LAPIN TUKIPIIRIN ALOITE 
 
Aloitteen keskeinen sisältö:  

Liiton toimisto alkaisi hoitaa jäsenyhdistysten tukipiirille maksamien 
jäsenmaksujen keräämisen tukipiirin puolesta.  
 

Liittokokous päätti:  Hyväksyttiin liittohallituksen vastaus, jossa todettiin, että ehdotettua 
muutosta ei ryhdytä vielä valmistelemaan, koska liitossa on valmisteilla 
sääntömuutos, joka saattaa vaikuttaa myös alueorganisaatioon ja siten 
erilaisiin jäsenmaksuihin. Asia pidetään mukana, kun käytäntöjä 
sääntömuutoksen käsittelyn jälkeen luodaan. 

 
Asiassa tehtyä: Toimittu päätöksen mukaisesti. Liiton alueorganisaation uudistus on 

kesken. Asiaan palataan. Asian selvittämiseksi vuonna 2018 kysytään 
tukipiireiltä tiedot niiden jäsenmaksuista. 

 
 
 
KAUHAJOEN KVT:N ALOITE 
 
Aloitteen keskeinen sisältö:  

Jäsenyhdistysten tasavertainen osallistuminen liittokokouksiin ja 
oheistapahtumiin, ja yhdistysten osallistumisen edistäminen. Aloitteessa 
viitattiin nouseviin kustannuksiin ja seminaarin järjestämiseen 
perjantaisin, työpäivänä. 
 

Liittokokous päätti:  Hyväksyttiin liittohallituksen vastaus, jossa luvattiin ottaa huomioon 
liittokokousseminaarin osalta toive lauantaipäivästä ja todettiin 
kustannuksiin viitaten, että liiton päätöksentekomalli on tarkastelun alla.  
Todettiin myös, että liitto tasaa kustannuksia maantieteellisesti 
korvaamalla osan kokousedustajan matkakustannuksista. 

 
Asiassa tehtyä: Vuoden 2016 seminaari järjestetään lauantaina, kokous sunnuntaina. 

 Vuonna 2017 ja 2018 kokous järjestetään lauantaina, jotta 
kulkuyhteydet olisivat paremmat. Enemmistölle osallistujista lauantai 
vaikuttaisi sopivan paremmin; paluumatkan ei haluta sijoittuvan 
sunnuntai-iltaan.   

 
2016 
TURUN SEUDUN KEHITYSVAMMAISTEN TUKI RY:N ALOITE 

 
Aloitteen keskeinen sisältö:  

Mihin toimenpiteisiin aiotaan ryhtyä nykyisten työ- ja 
päivätoimintakeskusten säilyttämiseksi? 
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Liittokokous päätti:  Hyväksyttiin liittohallituksen vastaus, jossa kerrottiin, että Tukiliiton työn 

päämääränä on sekä kehittää työ- ja päivätoimintaa että edistää 
kehitysvammaisten ihmisten mahdollisuuksia työllistyä palkkatyöhön 
avoimille työmarkkinoille. Työ- ja päivätoiminnan kehittämistyötä on 
tehty kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunnan (KVANK) työn ja 
päivätoiminnan valiokunnassa. Olemme tiedottaneet ja kouluttaneet 
osallisuutta ja työllistymistä edistävän toiminnan laatukriteereistä, jotta 
tieto niistä leviäisi valtakunnallisesti, ja palveluorganisaatiot veisivät ne 
käytäntöön. Tukiliitto oli mukana sosiaalihuollon työelämäosallisuutta 
tukeva toiminnan (TEOS) uudistamisen valmistelussa ja hallituksen 
Osatyökykyisille tie työelämään (OTE) -kärkihankkeen sidosryhmässä.    

 
Asiassa tehtyä: Toimittu päätöksen mukaisesti. 

 
 
 
VAASAN SEUDUN KEHITYSVAMMAISTEN TUKI RY:N ALOITE 1  

 
 

Aloitteen keskeinen sisältö:  
Pyydettiin selvitystä niistä toimenpiteistä, joilla Tukiliitto on pyrkinyt 
turvaamaan kehitysvammaisen henkilön taloudellista ja sosiaalista 
asemaa. 

Liittokokous päätti:   
Hyväksyttiin vastaus, että valtakunnallisessa vaikuttamistyössä on 
pidetty jatkuvasti esillä kehitysvammaisten ihmisten taloudelliseen 
tilanteeseen ja elämänlaatuun liittyviä kysymyksiä. 

 
Asiassa tehtyä: Toimittu päätöksen mukaisesti. 

 
 

VAASAN SEUDUN KEHITYSVAMMAISTEN TUKI RY:N ALOITE 2  
 

Aloitteen keskeinen sisältö:  
Tukiliiton tulee tarjoaja kaikessa viestinnässään ja yhteydenpidossaan 
yhdistyksiin ja jäsenistöön päin myös paperiversion. 

Liittokokous päätti:   
 Liittokokous merkitsi tiedoksi, että liiton yhdistysviestinnässä sähköinen 

viestintä on ensisijainen sen monien etujen vuoksi. Liiton toimiston 
tietojen mukaan jäsenyhdistyksillä on kattavasti käytössään sähköposti. 
Jäsenviestinnässä käytetään myös paperia. 

Asiassa tehtyä:  
Toimittu päätöksen mukaan 

 
 

 
VAASAN SEUDUN KEHITYSVAMMAISTEN TUKI RY:N ALOITE 3  

 
Aloitteen keskeinen sisältö:  

Pyydettiin, että liitto panostaa itsemääräämisoikeuden ja tuetun 
päätöksenteon toteutumisen valvontaan ja seurantaan 

Liittokokous päätti:   
Hyväksyttiin liittohallituksen vastaus, jossa todettiin, että 
itsemääräämisoikeuden toteutumisen valvonta ja seuranta ovat kaikkien 
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toimijoiden tehtäviä. Liitto tekee sitä omalta osaltaan muun muassa 
lakineuvontaa antamalla, kouluttamalla niin työntekijöitä kuin läheisiäkin, 
vaikuttamalla lainsäädäntövalmisteluun, yhteistyöllä 
aluehallintovirastojen ja Valviran kanssa sekä viestimällä 
itsemääräämisoikeudesta moni eri tavoin. Liiton toiminnan yhdeksi 
painopisteeksi on kirjattu kehitysvammaisten ihmisten ihmisoikeuksien 
toteutuminen käytännössä. 
 

Asiassa tehtyä: Toimittu päätöksen mukaan. 

 
 

KAUHAJOEN KEHITYSVAMMAISTEN TUKI RY:N ALOITE 
 

Aloitteen keskeinen sisältö:  
Liitto voisi omassa toiminnassaan huomioida sellaisten 
kehitysvammaisten henkilöiden oikeuksien toteutumista, jotka ovat 
yleisen edunvalvonnan piirissä ja joiden tukiverkosto on vähäinen.  
 

Liittokokous päätti:   
Hyväksyttiin vastaus, jossa kuvattiin, että liitto jatkaa monin tavoin työtä 
sen eteen, että erilaisessa elämäntilanteessa olevien 
kehitysvammaisten henkilöiden palvelut toteutuisivat yhdenvertaisesti.  

 
Asiassa tehtyä: Toimittu päätöksen mukaan. 

 
 

 
2017 
TAMPEREEN KEHITYSVAMMAISTEN TUKI RY:N ALOITE 

 
Aloitteen keskeinen sisältö:  

Ehdotetaan toimintasuunnitelmaa Tukiliiton, Kehitysvammaisten 
Palvelusäätiön ja KVPS Tukena Oy:n yhteistyölle ja yhteistyön 
lisäämistä ja tarkentamista.  

Liittokokous päätti:   
Tehdään toimintasuunnitelma yhteistyölle, tuetaan yhteistyön 
mahdollisuuksia ja tuodaan yhteistyötä näkyvämmäksi kentälle. 

 
Asiassa tehtyä: Yhteistyötä on edelleen tehty monella tasolla ja monessa asiassa, kuten 

vastauksessa aloitteeseen kuvattiin. Toimintaa ja yhteistyötä esiteltiin 
jäsenyhdistyksille Minimessuilla 18.5.2018. Uutena aloitettiin numerosta 
1/2018 alkaen yhteistyökokeilu Tukiviesti -jäsenlehdessä: liiton 
lehdessä julkaistaan nyt Palvelusäätiön ja Tukenan aineistoa. 
Liittohallitus on kiinnittänyt yhteistyön kehittämiseen huomiota ja perusti 
työryhmän käsittelemään liiton ja säätiön yhteistyösuhdetta sekä 
valmistelemaan tavoitteita yhteistyön kehittämiseksi.  


