
Kyselyraportti:

Kerro meille mielipiteesi ja osallistu Kehitysvammaisten Tukiliiton
kehittämiseen!

Vastaajien kokonaismäärä: 366



Kerro mielipiteesi Kehitysvammaisten Tukiliitosta 
– taustatietoja kyselystä

• Webropol-kysely, jonka linkkiä jaettiin Tukiliiton some-kanavissa, 
ajankohtaisuutisissa, uutiskirjeissä ja verkkosivulla sekä Tukiviestissä. Lisäksi 
kyselystä lähetettiin sähköpostilla tieto jäsenrekisterissä sähköpostinsa antaneille 
jäsenille ja lehtien tilaajille. Kyselystä oli tarjolla myös paperinen tuloste, jota vietiin 
Tukiliiton tapahtumiin silloin, kun se sopi muuhun ohjelmaan. Kuusi vastaajaa antoi 
vastauksensa puhelimitse.

• Vastaaminen ei edellyttänyt jäsenyyttä Tukiliiton yhdistyksessä.
• Kyselyyn kerättiin vastauksia 5.9. – 14.10.2019.
• Suurin osa kysymyksistä oli vapaaehtoisia, eli vastaaja saattoi hypätä kysymyksen tai 

kysymyskohdan yli, mikäli ei osannut tai halunnut vastata.
• Vastaajia yhteensä 366.



Taustatietoja vastaajista



Vastaajien roolit. 
Olen... (Voit valita useamman.)
Vastaajien määrä: 355, valittujen vastausten lukumäärä: 551
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Olen jäsen Kehitysvammaisten Tukiliiton jäsenyhdistyksessä. Vastaus on pakollinen.
Vastaajien määrä: 366
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Olen syntynyt... Valinta on pakollinen.
Vastaajien määrä: 366
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Vammainen läheiseni on syntynyt...
Vastaajien määrä: 282
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Kyselyn tuloksia

Liiton toiminnan arviointia



Anna yleisarvosana Kehitysvammaisten Tukiliitolle.
Vastaajien määrä: 365
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Anna arvosana Kehitysvammaisten Tukiliiton henkilökunnan avuliaisuudelle.
Miten helposti olemme tavoitettavissa?
Vastaajien määrä: 363
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Anna arvosana Kehitysvammaisten Tukiliiton henkilökunnan asiantuntemukselle.
Vastaajien määrä: 359
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4. Anna arvosana 1 – 5
5 = erinomainen, 4 = kiitettävä, 3 = hyvä, 2 = tyydyttävä, 1 = huono
Kehitysvammaisten Tukiliiton toiminnalle.
Vastaajien määrä: 359
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Anna arvosana Kehitysvammaisten Tukiliiton näkyvyydestä.
Vastaajien määrä: 363
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Kyselyn tuloksia

Katse tulevaan, mikä on tärkeää?



Mitkä näistä ovat sinulle ja/tai perheellesi lähivuosina kaikkein tärkeimpiä aihealueita? 
(5=erittäin tärkeä, 4=tärkeä, 3=ei kovin tärkeä, 2=ei koske minua/meitä, 1=en osaa sanoa) Vastaajien määrä: 359

1                2                3               4             5         ka        

Lapsiperheen elämä, esimerkiksi ensitieto lapsen
vammaisuudesta, kotiin annettavat palvelut, varhaiskasvatus ja 
peruskoulu, sisaruus ja isovanhemmuus tai yksinhuoltajuus ja 

moninaiset perheet

7,54% 36,72% 14,76% 19,67% 21,31% 3,1

Itsenäistymiseen liittyvät asiat, esimerkiksi murrosikä ja 
itsenäistyminen, peruskoulun jälkeiset opinnot, asuminen ja 

muuttovalmennus tai perheen perustaminen.

5,25% 20,06% 10,49% 23,77% 40,43% 3,74

Omaishoitajuuteen liittyvät kysymykset, esimerkiksi lyhytaikais-
ja tilapäishoito,työn ja perheen yhdistäminen, perheen

toimeentulo tai omaishoitajan ikääntyminen.

5,99% 23,03% 11,67% 28,71% 30,6% 3,55

Harrastaminen ja vapaa-aika, esimerkiksi päivätoiminta ja 
työtoiminta,henkilökohtainen apu, ihmissuhteet ja 

yksinäisyys tai apu- ja toimintavälineiden kokeilu- ja 
vuokrausmahdollisuus.

2,28% 7,43% 10,57% 30,86% 48,86% 4,17

Vertaistuki 4,13% 7,62% 16,51% 32,38% 39,36% 3,95

Terveys ja toimintakyky, esimerkiksi yleiset terveyspalvelut ja 
niihin pääseminen, erikoissairaanhoito ja kuntoutus,

seksuaaliterveys tai ikääntyminen.

4,95% 7,58% 14,58% 32,07% 40,82% 3,96

Vammaisen ihmisen toimeentulo, esimerkiksi palkkatyö tai 
perustoimeentulo ja siihen liittyvät tukimuodot.

4,36% 14,54% 13,66% 22,09% 45,35% 3,9

Osallisuus ja ihmisoikeudet, esimerkiksi osallisuus
lähiyhteisössä ja yhteiskunnassa, asenneilmapiiri tai palvelut

ja vammaispalvelut.

3,5% 3,79% 9,33% 28,57% 54,81% 4,27

Monivammaisuus, vaikeasti vammaisten ihmisten kysymykset 10,67% 19,82% 16,46% 23,17% 29,88% 3,42

Lievästi kehitysvammaisten ihmisten kysymykset 6,03% 18,07% 14,16% 25,9% 35,84% 3,67

Jokin muu, mikä? 23,38% 2,6% 6,49% 7,79% 59,74% 3,78



Mitkä näistä ovat sinulle ja/tai perheellesi lähivuosina kaikkein tärkeimpiä aihealueita?
Vastaus: Jokin muu… (Myöhemmin raporttiin ryhmitellyt avovastaukset 1/3)

”Edunvalvonta” (8), työ ja toimeentulo (5), itsemäärääminen (1) 
(yht. 14 mainintaa)

• Etuuksien ajaminen
• Lakiin kirjattujen apujen saanti
• Edunvalvonta asiat
• Tukiliitto auttaisi paikallisten ongelmien ratkaisussa paikallisesti esim. kouluttamalla lakimiehiin, 

kehitysvammaisten oikeus palveluihin ja olemalla mukana hoito- ja palvelusuunnitelmissa, kun kaupunki ei 
noudata sopimuksia kho ja hao

• Edunvalvonta
• Edunvalvonta yleensä
• Oikeuksien valvonta

• Työn ja vammaisen läheisen hoitaminen tuntuu kohtuuttoman vaikealta meidän kunnassa järjestää niin 
että vanhemman työssäkäynti sujuisi ongelmitta 

• Olen töissä Toimintakeskuksessa siellä maksetaan Työosuusrahaa! Minä en ole siihen tyytyväinen haluisin 
että meille maksetaan kunnon palkka

• Työkeskukset eivät edistä kehitysvammaisten siirtymistä avoimille työmarkkinoille
• Kehitysvammaisille järjestettävä riittävästi asiantuntevia työhönvalmentajia niin, että alkavat saada 

tekemästään työstä "oikeaa palkkaa" kompensoituna eläketuloihin 
• Ulkopuolityöavotyö/palkka12

• Itsemäärääminen, tuettu päätöksenteko itsemääräämisessä



Mitkä näistä ovat sinulle ja/tai perheellesi lähivuosina kaikkein tärkeimpiä aihealueita?
Vastaus: Jokin muu… (Myöhemmin raporttiin ryhmitellyt avovastaukset 2/3)

Asuminen (8 mainintaa)
• Asumisyksiköt Tampereella
• Henkilökunnan määrän riittävyys asumisyksiköissä
• Asuminen
• Hoidon tason valvonta ja toteutus kaikissa yksiköissä!
• Asuminen ja siihen liittyvät asiat
• Asumisen kysymykset
• Asumispalveluiden hyvä laatu
• Inhimillinen asumispalvelu 

Nuoren tuki ja itsenäistyminen (6 mainintaa)
• Ruoanlaittokurssit koulussa
• Itsenäistyminen
• Mistä saisi itsenäistyvälle nuorelle apu ja tukea?
• Nuorille aikuisille suunnattua toimintaa, kursseja tai koulutuksia, tapahtumia siellä missä 

muutkin ihmiset ovat. Kohtuu hintaisia!
• Nuoren lievästi vammaisen yksinäisyys
• Jatkokoulutus 



Mitkä näistä ovat sinulle ja/tai perheellesi lähivuosina kaikkein tärkeimpiä aihealueita?
Vastaus: Jokin muu… (Myöhemmin raporttiin ryhmitellyt avovastaukset 3/3)

Nuorten lisäksi muita erikseen nimettyjä ryhmiä (7 mainintaa)
• Ikääntyvät kehitysvammaiset
• Senioritoiminta 
• Aspergeriin liittyvät asiat
• Keskivaikeasti, autismi 
• Kehitysvammaisten asiat
• Harvinaiset sairaudet
• Vaikea vammaistenkin treffipalvelusivusto, pyörätuolilaiset

Järjestörakenne (2 mainintaa)
• Tukipiirien säilyminen
• Tukiliitto on omaisten järjestö. Helsingissä/Tampereella on sokeus alueiden erilaisuuteen. TIUKKA EI alueiden 

edustuksen purulle 

Terveys ja hyvinvointi (2 mainintaa)
• Terveystieto/ravintotietous. Ruuan määrä ja laatu sekä makeisten määrä itsenäisemmässä asumismuodossa
• Kehitysvammaisten mielenterveyspalvelut

Muut aihealueet, yksittäisiä mainintoja
• Hälytyslaitteet
• Esteettömyys lähialueilla 
• Tulkkaus ja kommunikaation tukeminen
• Harrastaminen
• Tietoa erityisryhmistä, erityispiirteistä positiivisessa sävyssä
• Tukihenkilöiden koulutus
• Taiteilijaura



Tulevaisuudessa Kehitysvammaisten Tukiliiton tärkeimmät toimintamuodot ovat...
Valitse enintään kolme.
Vastaajien määrä: 362, valittujen vastausten lukumäärä: 1018
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Tulevaisuudessa Kehitysvammaisten Tukiliiton tärkeimmät toimintamuodot - muut

• Paikallisyhdistysten vammaisten asioiden esille nostaminen/ajaminen
• Paikallinen lakineuvonta
• Pienet toimimattomat tukiyhdistykset isompiin alueellisiin yksiköihin ja voimavaroja sille, mm. koulutusta, ohjausta, varoja ja 

mahdollisesti resursseja esim. enempi mukaan tapahtumiin.
• Tasavertainen kohtelu yhdistyksien välillä
• Paikallinen vertaistuki
• Nuorten perheiden aktivointi yhdistystoimintaan
• Saada toimiva kehittämishanke joka mahdollistaisi joka Tukipiiriin oman palkallisen työntekijän rakentamaan toimintaa 

maakuntaan, tukemaan paikallisyhdistyksiä läheltä.
• Alueellinen toiminta, näkyvyys, vaikuttaminen
• Edunvalvonta-opastus
• Lakimiesten kouluttaminen ympäri Suomea vpl, kehitysvammalaki, hallintolaki, tt, ehkäisevä, täydentävä, terveydenhoitolaki ja 

ne lait jotka kuuluu vammaisuuteen, jotta asiakas pystyy palkkaamaan lakimiehen joka tietää nämä lait.
• Edunvalvonta, lakineuvonta
• Lakineuvonta
• Avustaa verohallintoa ymmärtämään palveluasuminen ihmisen oikeaksi ainoaksi kodiksi
• Kehitysvammaisten palkkatöihin pääsyn edistäminen
• Ulkopuolityö ja palkka avotyö 12€
• Omaishoidontukea suuremmaksi
• Voimavara-kurssit omaishoitajille
• Kesäleirit yli 30 vuotiaille, ei vielä vanhuksia
• Konsertit tms. tapahtumat
• Olisi kiva saada telkkari ohjelma
• Miten auttaa ja tukea kehitysvammaisia osallistumaan toimintaan, löytämään kavereita. Nettisivut vaikeaselkoiset, eikä meinaa

ammattilainenkaan löytää mitä suositella.



Mihin seuraavista asioista Kehitysvammaisten Tukiliiton pitäisi keskittyä seuraavan kolmen
vuoden aikana? Valitse enintään kolme.
Vastaajien määrä: 362, valittujen vastausten lukumäärä: 1030
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Mihin seuraavista Kehitysvammaisten Tukiliiton pitäisi keskittyä seuraavan kolmen vuoden 
aikana? Valitse enintään kolme. Vastaajien määrä: 360, valittujen vastausten lukumäärä: 1000
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Tulevaisuudessa Kehitysvammaisten Tukiliiton jäsenyhdistyksen tärkeimmät toimintamuodot
ovat: Valitse enintään kolme.
Vastaajien määrä: 284, valittujen vastausten lukumäärä: 826
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Jos et ole jäsen, miksi et ole liittynyt jäseneksi? (Voit valita useamman.)
Vastaajien määrä: 75, valittujen vastausten lukumäärä: 89
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Miksi et ole liittynyt jäseneksi? MUUT SYYT

• Erosin jäsenyydestä koska toiminta ei ollut avointa. Vuosikymmeniä samat ihmiset 
pyörittäneet yhdistystä, eikä siitä kysymälläkään saanut tietoja taloudesta, 
päätöksistä, ne junailtiin ohi kokousten.

• Olen yhteistyökumppani
• Meillä ei ole aikaa yhdistystoimintaan perhetilanteen takia
• En ole tullut ajatelleeksi
• En ole ajatellut koko asiaa, uusi aihealue minulle
• Lapseni, sitten nuoreni on kuin kehitysvammainen, mutta ei ole saanut koskaan 

apua vammaispalvelusta vaikka tarvitsisi, koska hänellä on asperger.
• 2 perheenjäsentä jäsenenä,
• En ole saanut aikaiseksi
• En tiedä miksi liittyä, enkä ole joutanut ajattelemaan asiaa.
• Jäsenedut voisivat olla paremmat ja jäsenkortti muovia eikä paperinen ja se voisi 

olla digitaalinen nykyaikainen, paperi on vanha keksintö.
• Paljon jäsenyyksiä. Leijonaemot, omaishoitajat epilepsialiitto, kuulovammaiset...
• Olemme jäseniä jo neljässä yhdistyksessä
• Olen työntekijä roolissa. MYÖS: 

Entinen työntekijä; Olen työni kautta osallisena tukiyhdistyksen johtokunnassa; 
Työnantajani on jäsen, se riittää minulle; Työntekijä; Olen alan työntekijä, 
asiakkaani ovat jäseniä



Mitkä näistä ovat tai olisivat sinulle mieluisia tapoja osallistua Kehitysvammaisten Tukiliiton ja 
sen jäsenyhdistysten toimintaan?

Vastaajien määrä: 343, valittujen vastausten lukumäärä: 1123



Muita mieluisia osallistumisen tapoja

• jäsenyhdistyksen pitää olla sellainen, että siinä voi toimia. Yhdistyssääntöjä noudattaen.
• työryhmään osallistuminen missä tavoite lähentää tukiliiton ja paikallisten yhdistysten toimintaa
• toimin kv. uintiryhmän vetäjänä kymmenettä vuotta. Ryhmän toiminta on kehittynyt niin että olemme pari 

vuotta olleet  myös osa uimaseuran toimintaa
• avun ja asiantuntemuksen tarjoaminen kehitysvammaisille ja heidän perheilleen
• järjestöjen välisen yhteistyön parantaminen, Me Itse toiminta
• tukihenkilönä viranomaisasioissa
• vaikuttamistyö
• oman osaamisen jakaminen
• omaishoitajana minun on vaikeaa päästä mihinkään. Pääsen käymään töissä, mutta muuten olen jumissa 

neljän seinän sisällä. Siksi on tärkeää että pääsen osallistumaan myös lukemalla.
• ei ole energiaa mihinkään
• vaikuttaminen
• koulutukset skypen välityksellä
• sisaruus-vertaistuki aikuisiässä
• järjestötoiminta
• kokemusasiantuntijana vaikuttaminen asenteisiin
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