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Liittokokous 18.5.2019    
 

 
PÖYTÄKIRJA 
 
 
 
 

1. 
KOKOUKSEN AVAUS 
 

Tukiliiton puheenjohtaja Jyrki Pinomaa avasi kokouksen kello 
10.10 
 

2.  
KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 
 
Esitys Liittokokous valitsee kokoukselle 

- puheenjohtajan tai puheenjohtajat 
- sihteerit 
- 2 pöytäkirjantarkastajaa virallisten kokousedustajien 

keskuudesta 
- 4 ääntenlaskijaa virallisten kokousedustajien keskuudesta 

  
Päätös Kokouksen puheenjohtajiksi valittiin Jaana Latva-Äijö ja Leena 

Pekkanen 
 
Jaana Latva-Äijö siirtyi kokouksen puheenjohtajaksi 
 
 Sihteereiksi kutsuttiin Anne Saarinen ja Tanja Salisma 

Pöytäkirjantarkistajiksi valittiin Jukka Ekman ja Helena Suosalmi 
 Ääntenlaskijoiksi valittiin Paula Pakarinen   

Tiina Gyllenberg, Maisa Saloniemi, Markku Iso-Pärnä 
 

3. 
MENETTELYTAPAVALIOKUNNAN VALITSEMINEN KOKOUKSELLE 
 
Asian esittely       

Menettelytapavaliokunnan tehtävänä on: 
▪ tehdä tarvittaessa ehdotuksia tämän liittokokouksen 

kulkuun liittyvistä asioista 
▪ auttaa valitsemaan sopivat kokousmenettelyt, jotta tämä 

liittokokous tekee päätöksiä sujuvasti ja sääntöjen 
mukaisesti. 

 
Esitys Liittokokous valitsee 3-4 jäsentä menettelytapavaliokuntaan. 
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Päätös     Menettelytapavaliokuntaan valittiin Matti Sepponen, Heidi Hautala, 

Tiina Rentto 
 

4. 
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 
 
Asian esittely  

Sääntöjen 10 kohdan mukaan kokouskutsu on lähetettävä 
vähintään 30 vuorokautta ennen kokousta kullekin Tukiliiton 
jäsenelle postitetulla kirjeellä.  

 
Liittokokouksen virallinen kokouskutsu on postitettu yhdistyksille 
keskustoimistolta helmikuussa 2019. Ilmoitus kokouksesta 
julkaistiin lisäksi Tukiviestin numerossa 1/2019. 
 
Jäsenyhdistyksellä on oikeus lähettää liittokokoukseen yksi (1) 
äänivaltainen edustaja kutakin alkavaa sataa (100) suoraa 
henkilöjäsentä kohti ja yksi (1) äänivaltainen edustaja kutakin 
alkavaa tuhatta (1000) alueellisen jäsenyhdistyksen (=tukipiiri) 
jäsenyhdistyksiin kuuluvaa henkilöjäsentä kohti. 
 
Henkilöjäsenten lukumäärä määräytyy liittokokousvuoden 
ensimmäisen päivän mukaan. Kukin liittokokousedustaja saa 
edustaa vain yhtä yhdistystä ja kullakin edustajalla on yksi (1) 
ääni.  

 
Kokousedustajien valtakirjojen tarkastus suoritetaan ennen 
kokouksen alkua. 
 
LIITE 1 Luettelo jäsenyhdistyksistä. 
 

Esitys Liittokokous toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi.  
 

Todetaan suoritetun valtakirjojen tarkastuksen perusteella 
liittokokousedustajien määrä sekä käytettävissä oleva äänimäärä 
kokouksen alkaessa.  

 
Päätös Todettiin liittokokous laillisesti kokoon kutsutuksi. 
 Virallisten liittokokousedustajien ja käytettävissä olevien äänten 

määräksi todettiin 116. 
 
 

5. 
PUHE- JA LÄSNÄOLO-OIKEUS 
 
Esitys Liittokokous päättää sallia puhe- ja läsnäolo-oikeuden kaikille 

kokouksen osanottajille.  
 
Päätös  Hyväksyttiin esityksen mukaan. 
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6. 
KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 
 
 
 LIITE 2 Menettelyohjeet  
 
Esitys Liittokokous hyväksyy esityslistan ja kokousedustajille lähetetyt 

menettelyohjeet kokouksen työjärjestykseksi. 
 
Päätös Liittokokous hyväksyi esityslistan ja menettelyohjeet kokouksen 

työjärjestykseksi. 
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7.   
ESITELLÄÄN VUOSIRAPORTTI, TULOSLASKELMA JA TASE SEKÄ 
TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2018 
 
Asian esittely 

 Tässä kohdassa esitellään liiton vuosiraportti, tuloslaskelma 1.1. – 
31.12.2018, tase 31.12.2018 ja tilintarkastajien laatima 
tilintarkastuskertomus. Tämän kohdan tarkoitus on jakaa ja saada 
tietoa.  

  
LIITE 3 Vuosiraportti 2018  
LIITE 4 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.-31.12.2018 sisältäen 

tuloslaskelman ja taseen; tilintarkastuskertomus  
 
Esitys Liittokokous merkitsee tiedoksi vuosiraportin ja tilinpäätöksen sekä 

tilintarkastuskertomuksen. 
 
Päätös Merkittiin tiedoksi vuosiraportti 2018, tilinpäätös tilikaudelta 1.1.-

31.12.2018 sekä tilintarkastuskertomus. 
 
 

8. 
TULOSLASKELMAN JA TASEEN VAHVISTAMINEN SEKÄ 
VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN 
 
Asian esittely   

Tässä kohdassa liittokokous tekee päätöksen tuloslaskelman ja 
taseen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä. 
Tuloslaskelma ja tase ovat esityslistan liitteenä ja ne on esitelty 
edellisessä kohdassa. 

  
Esitys Liittokokous vahvistaa tuloslaskelman 1.1. – 31.12.2018 ja taseen 

31.12.2018. 
 

Liittokokous päättää, myöntääkö se vastuuvapauden 
liittohallitukselle ja muille tilivelvollisille vuodelta 2018.  

 
Päätös Vahvistettiin tuloslaskelma 1.1.-31.12.2018 ja tase 31.12.21018.  
 Myönnettiin vastuuvapaus liittohallitukselle ja muille tilivelvollisille. 
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9.  
TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO VUODELLE 2020 
 
Asian esittely  

Liittohallituksen esitys vuoden 2020 toimintasuunnitelmaksi ja 
talousarvioraamiksi on esityslistan liitteenä.  

  
 LIITE 5 Toimintasuunnitelma ja talousarvioraami vuodelle 2020 
 
Esitys Liittokokous hyväksyy esitetyn toimintasuunnitelman vuodelle 

2020.  
Liittokokous hyväksyy esitetyn talousarvioraamin vuodelle 2020 ja 
antaa liittohallitukselle valtuudet laatia talousarvio.  
 
 

Päätös Hyväksyttiin toimintasuunnitelma vuodelle 2020 seuraavin 
muutoksin:  

 
Sivulle 5 yleinen yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja sen alaotsikko 
toiminnan sisältö ja toteutus -kohtaan ensimmäisen kappaleen 
toiseksi viimeiseksi lauseeksi lisätään: Tukiliitto edistää myös 
kehitysvammaisten ryhmämuotoista asumista.  
 
Lisäksi Oikeuksien valvonnan suunnitelmaan sivulle 8 lisätään  
toiminnan sisältö ja toteutus -kohdan toiseksi viimeisen kappaleen 
loppuun lauseet: Paljon palveluita tarvitsevien kuten esimerkiksi 
kehitysvammaisten henkilöiden palveluista tulee jatkossakin tehdä 
nykyisen erityishuolto-ohjelman kaltainen kokoomapäätös. 
Vammaispalvelut tulee turvata jatkossakin maksuttomina 
subjektiivisina oikeuksina. Tukiliitto edistää kaikkien 
mahdollisuutta sähköiseen asiointiin. 
 
Yhdistysten tuki -kohdasta sivulla 10 päätettiin poistaa yhdessä -
sana taloudellista tukea koskevasta lauseesta eli 
toimintasuunnitelmaan kirjattava lause on: Avustamme 
taloudellisesti yhdistysten järjestämää toimintaa strategian 
linjausten mukaisesti. 
 
Hyväksyttiin talousarvioraami vuodelle 2020 ja annettiin 
liittohallitukselle valtuudet laatia talousarvio. 
 

Kokous keskeytettiin lounastauon ajaksi klo 12.30 
 
Kokous jatkui klo 13.15 
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10. 
SEURAAVAN VUODEN JÄSENMAKSUT 
  
 
Asian esittely  

Sääntöjen mukaan liiton jäsenyhdistyksen jäsenmaksu lasketaan 
kertomalla jäsenyhdistyksen jäsenmäärä liittokokouksen vuosittain 
vahvistamalla yksikköperusteella. Vuonna 2019 jäsenmaksun 
yksikköperuste on 13 euroa. 
 
Liittohallitus esittää, että jäsenmaksun yksikköperuste pidetään 
samana kuin vuonna 2019. Lisäksi liittohallituksen esitykseen 
sisältyy, että toisin kuin vuonna 2019, Me Itse yhdistyksen 
jäsenmaksu määräytyisi kuten muidenkin jäsenyhdistysten. Siten 
Me Itse yhdistykseltä alettaisiin vuonna 2020 periä liiton 
jäsenmaksua. Tällä halutaan korostaa jäsenyhdistysten 
yhdenvertaisuutta. Liittohallitus on saanut Pirkanmaan 
Kehitysvammaisten Tukipiiriltä asiaa koskevan aloitteen.  
  

Esitys Liiton jäsenyhdistyksen jäsenmaksu vuodelle 2020 muodostetaan 
käyttämällä seuraavia yksikköperusteita ja jäsenmaksuja. 

 
1. Jäsenyhdistyksen jäsenmaksun yksikköperuste: 

13 euroa/ jäsenyhdistyksen henkilöjäsen 
 

2. Paikallisten yhdistysten muodostaman alueellisen 
jäsenyhdistyksen (eli tukipiirin) jäsenmaksu: 
0 euroa  

 
3. Liiton kannatusjäsenen jäsenmaksu:  

100 euroa yksityishenkilöltä ja 500 euroa oikeuskelpoiselta 
yhteisöltä tai säätiöltä. 

 
Muutosehdotus: Me Itse ry esitti, että Tukiliitto ei edelleenkään 
peri jäsenmaksua Me Itse yhdistykseltä noudattaen samalla 
yhdenvertaisuuslaki 9§. Me Itse ry esitti, että tämä olisi toistaiseksi 
voimassa oleva päätös ja näin ollen asiaa ei olisi tarvetta käsitellä 
liittokokouksessa joka vuosi. 
 
Todettiin, että jäsenmaksuista päättää sääntöjen mukaan 
liittokokous vuodeksi kerrallaan. Tämä huomioidaan Me Itsen 
esityksessä eli vapautusta on esitettävä liittokokousta seuraavan 
vuoden ajaksi. 
 
Äänestys: Liittohallituksen esitys jaa 61, Me Itse ry:n esitys ei 40. 

 
Päätös Hyväksyttiin kohdat 1, 2 ja 3 liittohallituksen esityksen 

mukaisesti.  
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Me Itse ry:n muutosehdotus hylättiin äänestyksen jälkeen. Ääniä 
annettiin yhteensä 101. Liittohallituksen esityksen puolesta 
annettiin 61 ääntä ja Me Itse ry:n muutosehdotuksen puolesta 40 
ääntä. 

  
Leena Pekkanen vaihtui kokouksen puheenjohtajaksi 

 

11. 
SÄÄNTÖMUUTOSEHDOTUS A 
 
Asian esittely 

 Liittokokous Rovaniemellä vuonna 2017 palautti sääntömuutokset 
uudelleen valmisteltavaksi. Palauttamisen yhteydessä 
kokousedustajat nostivat puheenvuoroissaan esiin erityisesti 
liittohallitusta koskevat sääntöjen muutostarpeet. 
Sääntömuutosten tarpeesta on keskusteltu liittokokouksissa 
aiemminkin. 
 
Liittohallitus on noudattanut liittokokouksen antamaa tehtävää ja 
valmistellut parannusehdotuksen liiton toimintaan, hallintoon ja 
päätöksentekoon. Muutosehdotus pohjautuu tehtävänannon 
yhteydessä käytyyn keskusteluun Rovaniemen liittokokouksessa.  
 
Sääntömuutosehdotukset on julkaistu huhtikuun alussa.  
 
Ehdotuksella halutaan kehittää liittoa asteittain - pienin askelin. 
Liittohallitus on keskittynyt ehdotuksiin, jotka ovat jo aiemmin 
saaneet laajaa kannatusta. Ehdotetut yksittäiset muutokset ovat 
pääosin pieniä, mutta yhdessä ne uudistavat liiton toimintaa ja 
hallintoa merkittävällä tavalla ja luovat nykyistä paremman 
perustan menestyvälle järjestötoiminnalle. 
 
Kehitysvammaisten Tukiliiton ja jäsenyhdistysten toimintaan 
kohdistuu 2020-luvulla paljon erilaisia haasteita, joita liiton ja sen 
päätöksentekoelimien on kyettävä käsittelemään. 
Sääntömuutokset parantavat liiton kykyä tarttua haasteisiin ja 
myös mahdollisuuksiin, joita toimintaympäristön muutokset tuovat. 
Muutoksilla vahvistetaan jäsendemokratiaa ja lisätään avoimuutta 
(äänivallan käytön helpottaminen, tieto ehdokkaista saatavilla 
etukäteen). Liittokokouksen vaikutusmahdollisuuksia lisätään ja 
liittohallitusta kehitetään.  
 

 Jäsenyhdistyksiä on kuultu valmistelun aikana kyselyn muodossa 
marraskuussa 2018. Yhdistyksiä on kuultu sääntöjen 
muutostarpeista aiemminkin: liittokokouksessa 2015 ja 
lausuntokierroksella syksyllä 2015. Nyt ehdotettavat muutokset 
ovat linjassa näillä kuulemiskierroksilla saadun palautteen kanssa. 

Liittohallitus katsoo, että ehdotuksillaan se vastaa juuri siihen 
tarpeeseen ja siihen palautteeseen, mitä jäsenyhdistyksiltä on 
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saatu viimeisten vuosien ja jopa vuosikymmenten aikana. 
Liittohallitus toivoo liittokokoukselta myönteistä vastaanottoa, 
eteenpäin katsomista ja kykyä tehdä päätöksiä uudistuksista. 

Sääntömuutosehdotukset on jaettu esityslistalla kahteen osaan (A 
ja B) keskustelun ja päätöksenteon helpottamiseksi.  

Sääntömuutosehdotus A koskee sääntöjen kohtia: 
▪ 4 Toiminnan rahoitus 
▪ 5 Jäsenet 
▪ 6 Jäsenmaksu 
▪ 9 Liittoäänestys 
▪ 15 Toiminta ja tilikausi, tilintarkastus 

Numerointi viittaa liitteenä olevaan sääntömuutosehdotukseen. 
Kohtia 4, 5, 6, 9, ja 15 koskevilla sääntömuutoksilla poistetaan 
vanhentuneita säännöksiä ja korvataan niitä nykyiseen 
lainsäädäntöön ja toimintaan sopivilla säännöksillä sekä tehdään 
selvennyksiä ja pieneksi katsottavia muutoksia toimintaan ja 
hallintoon.  

Sääntömuutosehdotukset ovat kahdessa liitteessä, jotka käsittävät 
säännöt kokonaisuudessaan. 
 
LIITE 6 Sääntömuutosehdotus. (Varsinainen liittohallituksen 
ehdotus uusiksi säännöiksi).  
 
LIITE 7 Sääntömuutosehdotus muutokset näkyvissä. (Vertailu 
nykyisiin sääntöihin. Liitteen tarkoitus on havainnollistaa 
muutosehdotuksia).  

Esitys Liittokokous päättää muuttaa sääntöjen kohtia 4, 5, 6, 9 ja 15 
liitteen 6 Sääntömuutosehdotus mukaisesti 

 
 
Päätös  Hyväksyttiin liitteen 6 sääntömuutosehdotuksen mukaisesti 

muutokset sääntöjen kohtiin 4, 5, 6, 9 ja 15 
 

Liittokokous päätti, että liittohallituksen tulee kiinnittää huomiota 
kohtaan 2 ”tarkoitus”. Kohderyhmäläiset ovat tässä 
sanamuodossa objekteja eivätkä subjekteja eli tekijöitä.  
Valtuutettiin liittohallitus pohtimaan tätä sanamuotoa. 

 
 

 

 
12. 
SÄÄNTÖMUUTOSEHDOTUS B  

 
Asian esittely 
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 (Katso myös esityslistan edellinen kohta 11.) 

Sääntömuutosehdotukset on jaettu esityslistalla kahteen osaan 
keskustelun ja päätöksenteon helpottamiseksi:  

Sääntömuutosehdotus B koskee sääntöjen kohtia: 
▪ 10 Liittokokous 
▪ 11 Liittohallitus 
▪ 13 Vaalivaliokunta 
▪ 17 Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset 

 
Kehitysvammaisten Tukiliiton ja jäsenyhdistysten toimintaan 
kohdistuu 2020-luvulla paljon erilaisia haasteita, joita liiton ja sen 
päätöksentekoelimien on kyettävä käsittelemään. 
Sääntömuutokset parantavat liiton kykyä tarttua haasteisiin ja 
myös mahdollisuuksiin, joita toimintaympäristön muutokset tuovat. 
Muutoksilla vahvistetaan jäsendemokratiaa ja lisätään avoimuutta 
(äänivallan käytön helpottaminen, tieto ehdokkaista saatavilla 
etukäteen). Liittokokouksen vaikutusmahdollisuuksia lisätään ja 
liittohallitusta kehitetään.  

Muun muassa yhdistysten äänivallan käyttöä liittokokouksessa 
helpotetaan merkittävästi. Jäsenyhdistyksen ääniä voi käyttää yksi 
tai useampi kokousedustaja. Kokousedustaja voi valtakirjalla 
edustaa useamman yhdistyksen ääniä.  
 
Liittohallitusta kehitetään sekä valintamenettelyllä että koon 
muutoksella. Ehdotuksen mukaan liittohallituksessa on yhdeksän 
jäsentä nykyisen 17 sijaan. Liittohallituksen pienempi koko 
mahdollistaa ja helpottaa monipuolisempaa keskustelua. 
Hallitusvalinnoissa etukäteen tehtävä ehdokasasettelu ja 
vaalivaliokunnan käyttö mahdollistavat avoimen keskustelun ja eri 
näkökulmien paremman huomioimisen. 
 
Sääntömuutosehdotukset ovat kahdessa liitteessä, jotka käsittävät 
säännöt kokonaisuudessaan.  
 
LIITE 6 Sääntömuutosehdotus. (Varsinainen liittohallituksen 
ehdotus uusiksi säännöiksi). 
 
LIITE 7 Sääntömuutosehdotus muutokset näkyvissä. (Vertailu 
nykyisiin sääntöihin. Liitteen tarkoitus on havainnollistaa 
muutosehdotuksia). 

 
Esitys Liittokokous päättää muuttaa sääntöjen kohtia 10, 11, 13 ja 17 

sekä hyväksyy esitetyt säännöt kokonaisuudessaan liitteen 6 
Sääntömuutosehdotus mukaisesti. 
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Sirpa Minkkinen Lappeenrannan Kehitysvammaisten Tuki ry:stä 
esitti, että liittohallituksen esitys palautetaan uudelleen 
valmisteluun. 

Äänestys Sirpa Minkkisen esityksestä: Liittohallituksen esityksen 
puolesta annettiin 38 ääntä, Lappeenrannan Kehitysvammaisten 
Tuki ry:n valmisteluun palauttamista koskevan esityksen puolesta 
66 ääntä. Ääniä annettiin yhteensä 104. 

 
Päätös Sääntöjen asiakohtien 10, 11, 13 ja 17 muutos palautetaan 

uudelleen valmisteltavaksi. Äänestyksessä annettiin 
yhteensä 104 ääntä, jaa 38 ääntä ja ei 66 ääntä. 

 
Kokous keskeytettiin tauon ajaksi 15.15 
Kokous jatkui 15.29 
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13. 
LIITTOHALLITUKSEN PALKKIOT  
 
Asian esittely 

Liittokokouksen 2011 päätöksen mukaisesti liittokokous päättää 
liittohallituksen jäsenten palkkioista kolmen vuoden välein. Tällä 
kertaa tulee käsitellä myös 2019 palkkiot, koska liittokokous ei ole 
niitä aiemmin päättänyt. (Viimeksi palkkioista päätettäessä vuonna 
2017 päätettiin vain vuoden 2018 palkkiot (liittyen silloisiin 
sääntömuutosehdotuksiin, joissa hallituksen jäsenten kaudet 
olisivat muuttuneet)).   
 
Liittohallitus esittää samoja palkkioita kuin vuonna 2018. 

 
Esitys   Päätetään seuraavat liittohallituksen jäsenten palkkiot  

vuosiksi 2019 - 2020 
 

Kuukausipalkkio: 
 - Tukiliiton puheenjohtaja 1 000 euroa/ kk 
  
Liittohallituksen kokouspalkkiot: 
 - kokouksen puheenjohtaja 100 euroa/ kokous 
 - jäsen 50 euroa/ kokous 
 
Liittohallituksen työvaliokunnan kokouspalkkiot: 
 - kokouksen puheenjohtaja 100 euroa/ kokous 
 - jäsen 50 euroa/ kokous 
 
Kokoukseen osallistumisesta johtuva ansionmenetys korvataan 
matkalaskua ja palkkalaskelmaa vastaan. Puhelin- ja 
sähköpostikokouksista ei makseta kokouspalkkiota tai korvausta. 

 
Päätös Hyväksyttiin liittohallituksen jäsenten ja Tukiliiton puheenjohtajan 

palkkiot esityksen mukaisesti. 
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14. 
LIITTOHALLITUKSEN JÄSENTEN JA VARAJÄSENTEN VALITSEMINEN  
 
Asian esittely  

Tukiliiton sääntöjen mukaan liittohallituksen jäsenten ja heidän 
henkilökohtaisten varajäsentensä toimikausi on kaksi 
kalenterivuotta. Vuosittain on erovuorossa aina puolet jäsenistä 
henkilökohtaisine varajäsenineen. Liittohallituksen muodostavat 
puheenjohtaja ja 16 jäsentä sekä heidän henkilökohtaiset 
varajäsenensä. 
 
Liittohallituksen seuraavien jäsenten kausi jatkuu vuonna 2020: 
Varsinainen jäsen Varajäsen  Alue 
Taimi Tolvanen Mari Lukkari  Lappi 
Petri Liukkonen Tarja Rotola-Pukkila Keski-Suomi 
Sirkku Lappalainen         Kaarina Korhonen Pohjois-Savo 
Pieta Natunen Ritva Silvennoinen Pohjois-Karjala 
Jaana Karhu  Pia Lehto                      Pohojalaaset-99 
Heikki Suvilehto Ulla Topi  Me Itse 
Teemu Peippo Pia Kukkasniemi Satakunta 
Tiina Hämäläinen Sirpa Pusila                      Kymi 

 

  
Liittohallituksen nykyisistä jäsenistä ovat erovuorossa kahden 
vuoden kauden täyttyessä vuoden 2019 lopussa seuraavat jäsenet:  
 
Varsinainen jäsen Varajäsen  Alue  
Pirjo Hartikainen Anna Vihervaara Uusimaa 
Sari Sepponen Timo Martelius Helsinki 
Tapio Räfsten Leena Jokipakka Pirkanmaa 
Marita Jurva  Taru Vilander Etelä-Savo 
Arvo Järvinen Hannu Laatunen Etelä-Häme 
Kirsti Rämö  Veijo Lehtonen V-S 
Kaisu Leinonen Eija Parttimaa Kainuu 
Minna Lintulahti Veikko Somero Popoke 
 
Sääntöjen mukaan henkilö voi toimia samassa tehtävässä 
liittohallituksen jäsenenä tai varajäsenenä yhtäjaksoisesti kolme 
toimikautta. Siten ei voida valita uudelleen varsinaiseksi jäseneksi 
seuraavia: Arvo Järvinen, Marita Jurva, Kaisu Leinonen.  
 
Mikäli tässä kokouksessa käsiteltävä sääntömuutosehdotus 
hyväksytään, kaudet päättyvät heinäkuussa 2020.  

 
 
Esitys Liittokokous valitsee kahdeksan hallituksen jäsentä ja heille 

henkilökohtaiset varajäsenet vuosiksi 2020-2021. 
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Päätös Valittiin liittohallitukseen jäseniksi ja varajäseniksi vuosiksi 
2020-2021 

 
Varsinainen jäsen Varajäsen  Alue 
Leena Pekkanen  Marita Jurva Etelä-Savo 
Kirsti Rämö  Veijo Lehtonen Varsinais-Suomi 
Pirjo Hartikainen Petri Virolainen Uusimaa 
Ritva Nevalainen Tuija Myntti  Kainuu 
Sini Lyly  Veikko Somero Popoke 
Hannu Laatunen Arvo Järvinen Etelä-Häme 
Sari Sepponen Iiro Auterinen Uusimaa 
Tapio Räfsten Leena Jokipakka  Pirkanmaa 

 
 

15. 
VAALIVALIOKUNNAN ASETTAMINEN VUODELLE 2020 
 
Asian esittely 

Mikäli tässä kokouksessa käsiteltävä sääntömuutosehdotus 
hyväksytään, tulee tehdä päätös vaalivaliokunnan asettamisesta 
tai siitä, että vaalivaliokuntaa ei aseteta. 
 
Ehdotetun sääntöjen siirtymäsäännöksen mukaan ensimmäisen 
vaalivaliokunnan jäsenet valitsee poikkeuksellisesti liittohallitus, 
jäsenyhdistysten asettamista ehdokkaista. Tällainen menettely on 
tarpeen ensimmäisellä kerralla, jotta huolellisen valinnan tekoon 
on riittävästi aikaa ja jotta yhdistyksillä on todellinen mahdollisuus 
valmistautua ehdotusten tekoon.  

 
Esitys Päätetään vaalivaliokunnan asettamisesta vuodelle 2020. 

 
Jos vaalivaliokunta päätetään vuodeksi 2020 asettaa, päättää 
liittohallitus vuoden 2019 viimeisessä kokouksessaan tähän 
ensimmäiseen vaalivaliokuntaan kutsuttavista henkilöistä 
valitsemalla heidät jäsenyhdistysten lokakuun 2019 loppuun 
mennessä asettamista ehdokkaista. 

 
Päätös Asiaa ei käsitelty, koska sääntömuutos palautettiin valmisteluun. 

 
 

16. 
KAARINAN, KILLIN JA TURUN YHDISTYSTEN ALOITE ASUMISESTA 
 
Asian esittely 

Aloitteessa korostetaan, että Kehitysvammaisten Tukiliiton tulee 
kehittää kaikkia asumismuotoja ja huolehtia kaikkien asumisen 
tukimuotojen tasapuolisesta kehittämisestä. 
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LIITE 8 Aloite ja liittohallituksen vastaus aloitteessa esitettyyn 
asiaan 

 
Liittohallituksen esitys liittokokoukselle 

Liittokokous hyväksyy liittohallituksen vastauksen. 
 
Päätös Hyväksyttiin liittohallituksen vastaus. 

 
 
 

17. 
KAARINAN, KILLIN JA TURUN YHDISTYSTEN ALOITE 
LAINSÄÄDÄNNÖSTÄ JA OIKEUKSIENVALVONNASTA 
 
Asian esittely 

Aloitteessa ehdotetaan muun muassa, että laadittavissa 
lausunnoissa tulee huomioida lain vaikutukset keskivaikeasti, 
vaikeasti ja syvästi kehitysvammaisiin ihmisiin ja että liiton on 
resursoitava nykyistä enemmän oikeuksienvalvontaan. 
 
LIITE 9 Aloite ja liittohallituksen vastaus aloitteessa esitettyyn 
asiaan 

 
Liittohallituksen esitys liittokokoukselle 

Liittokokous hyväksyy liittohallituksen vastauksen. 
 
Päätös Hyväksyttiin liittohallituksen vastaus. 
 

 

18. 
KAARINAN, KILLIN JA TURUN YHDISTYSTEN ALOITE TYÖELÄMÄSTÄ 
 
Asian esittely 

Aloitteessa korostetaan muun muassa, että heikommassa 
asemassa olevien kehitysvammaisten ihmisten työ- ja 
päivätoimintapaikkojen säilyvyys tulee taata Kehitysvammaisten 
Tukiliiton kannanotoilla, työtoimintaa tulee kehittää ja liiton tulee 
edistää eläkkeen ja palkkatulon yhteensovittamista 
kannustavammaksi. 
 
LIITE 10 Aloite ja liittohallituksen vastaus aloitteessa esitettyyn 
asiaan 
 
Veijo Lehtonen toimitti liitteen esityksen täydennykseksi.  

 
Liittohallituksen esitys liittokokoukselle 

Liittokokous hyväksyy liittohallituksen vastauksen. 
 
Päätös Hyväksyttiin liittohallituksen vastaus. Pöytäkirjan liitteeksi lisättiin 

aloitteen tekijöiden kokouksessa toimittama täydennys. 
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19. 
KYMEN TUKIPIIRIN ALOITE ASUMISEN TUESTA 
 
Asian esittely 

Aloitteessa ehdotetaan, että liitto toimisi niin, että ryhmämuotoista 
asumista kehitetään ja julkinen tuki on käytössä jatkossakin 
ryhmämuotoisen asumisen rakentamiseen. 
 
LIITE 11 Aloite ja liittohallituksen vastaus aloitteessa esitettyyn 
asiaan 
 

 
Liittohallituksen esitys liittokokoukselle 

Liittokokous hyväksyy liittohallituksen vastauksen. 
 
Päätös Hyväksyttiin liittohallituksen vastaus. 
 

 

20. 
KYMEN TUKIPIIRIN ALOITE KEHITYSVAMMAISEN HENKILÖN 
ITSEMÄÄRÄÄMISOIKEUDESTA 
 
Asian esittely 

Aloitteessa korostetaan, että itsemääräämisoikeutta ei voi 
edellyttää ihmiseltä, joka ei kykene ymmärtämään päätöksiään ja 
että Tukiliiton tulee sitoutua viemään itsemääräämisoikeutta 
eteenpäin yhdessä myös omaisten kanssa. 
 
LIITE 12 Aloite ja liittohallituksen vastaus aloitteessa esitettyyn 
asiaan 

 
Liittohallituksen esitys liittokokoukselle 

Liittokokous hyväksyy liittohallituksen vastauksen. 
 
Päätös Hyväksyttiin liittohallituksen vastaus. 
 

 

21. 
KYMEN TUKIPIIRIN ALOITE PROJEKTIEN JA HANKKEIDEN 
POHJAAMISESTA JÄSENISTÖN TARPEESEEN 
 
Asian esittely 

Aloitteessa ehdotetaan, että liittokokous velvoittaisi liittohallitusta 
tarkentamaan projektien valintaa tulevissa avustushakemuksissa 
ja keräämään jäsenvaikutusarvioinnin päättyneistä projekteista.  
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LIITE 13 Aloite ja liittohallituksen vastaus aloitteessa esitettyyn 
asiaan 
 

Liittohallituksen esitys liittokokoukselle 
Liittokokous hyväksyy liittohallituksen vastauksen. 

 
Päätös Hyväksyttiin liittohallituksen vastaus. 
 
 
 

22.   
TILINTARKASTAJIEN VALITSEMINEN VUODELLE 2020 
 
Asian esittely  

Tukiliiton tilintarkastajina vuonna 2019 toimivat Idman Vilén Grant 
Thornton Oy tilintarkastusyhteisö ja HT Tapio Lehtinen ja hänen 
henkilökohtaisena varatilintarkastajanaan Ilse Alander. 
 

Esitys Liittokokous valitsee sääntöjen mukaisesti kaksi tilintarkastajaa ja 
heille varatilintarkastajan vuodeksi 2020. 
 

Päätös Valittiin tilintarkastajiksi vuodeksi 2020 Idman Vilén Grant 
Thornton Oy tilintarkastusyhteisö ja HT Tapio Lehtinen ja heille 
varatilintarkastajaksi Ilse Alander.  

 
Liittokokous päätti, että liittohallitus tarkastelee mahdollista 
tilintarkastajan valintaan liittyvää lainmuutosta sekä 
tilintarkastuksen kilpailuttamisen tarvetta. 

 
 

23. 
ILMOITUSASIAT 
 

a) Katsaus Kehitysvammaisten Palvelusäätiön toimintaan 
Kehitysvammaisten Palvelusäätiö on Kehitysvammaisten Tukiliiton 
vuonna 1992 perustama säätiö. Säätiö omistaa KVPS Tukena Oy:n.  
 

b) Selvitys aiempien vuosien aloitteista  
LIITE 14 Esityslistan liitteenä on lista liittokokousaloitteista 2016 - 
2018 ja selvitys niihin liittyvistä toimenpiteistä.  
 

Merkittiin tiedoksi kohdan 23 ilmoitusasiat 
 

 
 
24. 
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
 
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 16.06. 


