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Liite 14 kohtaan Ilmoitusasiat 

Liittokokous 2019 

Toimenpideseuranta  
Liittokokousaloitteet 2016 – 2018 

                     

 

 
2016 
TURUN SEUDUN KEHITYSVAMMAISTEN TUKI RY:N ALOITE 

 
Aloitteen keskeinen sisältö:  

Mihin toimenpiteisiin aiotaan ryhtyä nykyisten työ- ja 
päivätoimintakeskusten säilyttämiseksi? 

 
 

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 
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etujen vuoksi. Liiton toimiston tietojen mukaan jäsenyhdistyksillä on 
kattavasti käytössään sähköposti. Jäsenviestinnässä henkilöjäsenille 
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 
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. 
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Asiassa tehtyä:                 Yhteistyötä on edelleen tehty monella tasolla ja monessa asiassa, kuten 
vastauksessa aloitteeseen kuvattiin. Uutena asiana toimintaa ja 
yhteistyötä esiteltiin jäsenyhdistyksille Minimessuilla 2018. Uutena 
aloitettiin 2018 alkaen yhteistyökokeilu Tukiviesti -jäsenlehdessä: liiton 
lehdessä julkaistaan nyt Palvelusäätiön ja Tukenan aineistoa ja siten 
tuodaan toimintaa näkyvämmäksi jäsenille. Liittohallitus on kiinnittänyt 
yhteistyön kehittämiseen huomiota ja käsitellyt yhteistyön kysymyksiä 
sekä järjestänyt yhteisen kokouksen Kehitysvammaisten Palvelusäätiön 
ja KVPS Tukenan hallitusten kanssa.   

 
2018 
KESKI-SUOMEN KEHITYSVAMMAISTEN TUKI RY:N ALOITE 

 
Aloitteen keskeinen sisältö:  

Omien ehdokkaiden löytäminen tuleviin maakuntavaaleihin ja 
ehdokkaiden tukeminen. Reagointi kaikkiin tuleviin vaaleihin aktiivisen 
kansalaistoiminnan näkökulmasta ja mallin työstäminen tähän 
tehtävään.  

Liittokokous päätti:          Liitto muodostaa suunnitelman maakuntavaalivaikuttamiseen. 
Suunnitelma sisältää muun muassa vaalitavoitteiden muodostamisen, 
tavoitteista viestimisen sosiaalisessa mediassa sekä yhteistyön 
tukipiirien ja muiden jäsenyhdistysten kanssa. 

 
Asiassa tehtyä:                 Maakuntavaaleja ei ole järjestetty eikä niitä ole tiedossa. Aloite on 

kuitenkin ollut mielessä muun vaalivaikuttamisen kehittämisessä. 
Eduskuntavaalien 2019 osalta Tukiliitto on tehnyt kattavan vaalisivuston 
kotisivuille. Liittohallituksen päättämien vaalitavoitteiden lisäksi 
ehdokkailla on ensi kertaa mahdollisuus antaa sivustolla vaalilupaus, 
jolla sitoutuu asettamiimme tavoitteisiin. Lupauksen antaneisiin, valituksi 
tulleisiin kansanedustajiin ollaan vaalien jälkeen yhteydessä.   

 


