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Liittokokous 12.6.2021    

ESITYSLISTA 
 
 

1.  
KOKOUKSEN AVAUS 
 

Tukiliiton puheenjohtaja avaa kokouksen. 
 
 

2.   
KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 
 
Esitys Liittokokous valitsee kokoukselle 

- puheenjohtajan tai puheenjohtajat  
- sihteerit  
- 2 pöytäkirjantarkastajaa kokousedustajien keskuudesta  
- 3 - 4 ääntenlaskijaa kokousedustajien keskuudesta  

  
Päätös  
 
 

3.  
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 
 
Asian esittely  

Sääntöjen 10 kohdan mukaan kokouskutsu on lähetettävä 
vähintään 30 vuorokautta ennen kokousta kullekin Tukiliiton 
jäsenelle postitetulla kirjeellä. Liittokokouksen kutsu on lähetetty 
yhdistyksille maaliskuussa postitse ja sähköpostilla. 
 
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. Asiamies voi 
edustaa kaikki yhdistyksen ääniä (max. kymmentä ääntä). 
 
Jäsenyhdistykset lähettävät kokousedustajien valtakirjakyselyn 
etukäteen määräaikaan mennessä. 
 
Henkilöjäsenten lukumäärä määräytyy liittokokousvuoden 
ensimmäisen päivän mukaan.  
 
LIITE 1 Luettelo jäsenyhdistyksistä. 
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Esitys Liittokokous toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi.  

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

 
Päätös  
 
 
 

4.  
PUHE- JA LÄSNÄOLO-OIKEUS 
 
Esitys Kokoukseen osallistuvat vain ne, joilla on sääntöjen mukaan 

läsnäolo-oikeus. Kokouksessa läsnäolo-oikeus ja puheoikeus on:   
- äänivaltaisilla kokousedustajilla 
- liittohallituksen jäsenillä ja varajäsenillä 
- tilintarkastajilla ja varatilintarkastajalla 
- liittohallituksen kokousvirkailijoiksi määräämillä henkilöillä/ liiton 

työntekijöillä, joiden osallistuminen on välttämätöntä kokouksen 
järjestämisen kannalta 

- kunniajäsenillä  
- kannatusjäsenillä 
- kokouksen puheenjohtajilla ja sihteereillä. 

 
Päätös   
 
 
 

5.  
KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 
 
 Menettelyohjeisiin on kirjattu myös koronavirustilanteeseen liittyvät 

ja poikkeamislain sallimat kokouksen osallistumisohjeet. 
 
 LIITE 2 Menettelyohjeet  
 
Esitys Liittokokous hyväksyy esityslistan ja kokousedustajille lähetetyt 

menettelyohjeet kokouksen työjärjestykseksi. 
 
Päätös 
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6.    
ESITELLÄÄN VUOSIRAPORTTI, TULOSLASKELMA JA TASE SEKÄ 
TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2020 
 
Asian esittely 
 Tässä kohdassa esitellään liiton vuosiraportti,  

tuloslaskelma 1.1. – 31.12.2020, tase 31.12.2020 ja 
tilintarkastajien laatima tilintarkastuskertomus. Tämän kohdan 
tarkoitus on jakaa ja saada tietoa.  
  
LIITE 3 Vuosiraportti 2020  
LIITE 4 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1 – 31.12.2020 sisältäen 

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

tilintarkastuskertomuksen. 
 
Päätös  
 
 
 

7.  
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. – 31.12.2020 ja  

taseen 31.12.2020. 
Liittokokous päättää kokousedustajan ehdotuksesta joko myöntää 
tai olla myöntämättä vastuuvapaus liittohallitukselle ja muille 
tilivelvollisille vuodelta 2020.  

 
Päätös  
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8.  
SEURAAVAN VUODEN JÄSENMAKSUT 
 
Asian esittely  

Sääntöjen mukaan liiton jäsenyhdistyksen jäsenmaksu lasketaan 
kertomalla jäsenyhdistyksen jäsenmäärä liittokokouksen vuosittain 
vahvistamalla yksikköperusteella. Liittohallitus esittää 
jäsenmaksujen säilyttämistä samana kuin vuonna 2021.  

 
Esitys Liiton jäsenyhdistyksen jäsenmaksu vuodelle 2022 muodostetaan 

käyttämällä seuraavia yksikköperusteita ja jäsenmaksuja. 
 

1. Jäsenyhdistyksen jäsenmaksun yksikköperuste: 
13 euroa/ jäsenyhdistyksen henkilöjäsen 
 
0 euroa/ jäsenyhdistyksen yhdistysjäsen.  
 
Paikallisten yhdistysten muodostaman alueellisen 
jäsenyhdistyksen (eli tukipiirin) jäsenmaksu 0 euroa. 

 
2. Liiton kannatusjäsenen jäsenmaksu:  

100 euroa yksityishenkilöltä ja 500 euroa oikeuskelpoiselta 
yhteisöltä tai säätiöltä. 

Päätös 
 
 
 

9.   
TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO VUODELLE 2022 
 
Asian esittely  

Liittohallituksen esitys vuoden 2022 toimintasuunnitelmaksi ja 
talousarvioraamiksi on esityslistan liitteenä. Talousarvioraami on 
toimintasuunnitelman viimeisellä sivulla. 
 

 LIITE 5 Toimintasuunnitelma ja talousarvioraami vuodelle 2022 
 
Esitys Liittokokous hyväksyy esitetyn toimintasuunnitelman  

vuodelle 2022.  
Liittokokous hyväksyy esitetyn talousarvioraamin vuodelle 2022 ja 
antaa liittohallitukselle valtuudet laatia talousarvio. 

 
Päätös 
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10.  
STRATEGIAN ESITTELY  
 
Asian esittely  

Liittohallitus päätti vuonna 2020 uudesta strategiasta, jonka 
toteutus alkoi vuonna 2021. Tämän asiakohdan tarkoitus on 
esitellä uutta strategiaa ja tarjota mahdollisuus käydä keskustelua 
strategian linjauksista ja toiminnan pitkän aikavälin kehittämisestä.   

  
 LIITE 6 Strategia 2021- 2026 Kehitysvammaisten Tukiliitto 
 LIITE 7 Selko Strategia 2021 – 2026 Kehitysvammaisten Tukiliitto 

(selkosuomeksi) 
 
Esitys Liittokokous merkitsee strategian tiedoksi.   
 
Päätös 
 

 

11.  
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 2022: 
Varsinainen jäsen Varajäsen  Alue 
Mari Lukkari  Outi Marttila  Lappi 
Tuomo Takala Harri Nieminen Keski-Suomi 
Mervi Virtanen  Kaarina Korhonen Pohjois-Savo 
Pieta Natunen Ritva Silvennoinen Pohjois-Karjala 
Berit Perälä  Pia Lehto  Pohojalaaset-99 
Heikki Suvilehto Ulla Topi  Me Itse 
Pia Kukkasniemi  Teemu Peippo Satakunta 
   Hannu Hyvättinen Kymi 
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Liittohallituksen nykyisistä jäsenistä ovat erovuorossa kahden 
vuoden kauden täyttyessä vuoden 2021 lopussa seuraavat jäsenet:  
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 

   
 
Esitys Liittokokous valitsee kahdeksan hallituksen jäsentä ja heille 

henkilökohtaiset varajäsenet vuosiksi 2022 – 2023 ja yhden 
hallituksen jäsenen vuoden 2022 loppuun asti. 

 
Päätös  

 
 
 

12.    
TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN SEURAAVALLE VUODELLE 
 
Asian esittely  

Vuonna 2019 päätetyn ja vuonna 2020 voimaan tulleen säännön 
mukaan Tukiliiton tilintarkastajaksi ja varatilintarkastajaksi valitaan 
joko HT- tai KHT-tilintarkastaja, tai vastaava tilintarkastusyhteisö. 
Sääntömuutoksella on siten siirrytty yhden tilintarkastajan malliin 
vuodesta 2021 alkaen. Vuonna 2021 tilintarkastajana toimii 
tilintarkastusyhteisö Idman Vilèn Grant Thornton Oy.  
 

Esitys Liittokokous valitsee tilintarkastusyhteisön seuraavalle 
kalenterivuodelle 2022.  
 

Päätös  
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13.  
SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN 
 
 
Asian esittely  

Liittohallitus ehdottaa liiton sääntöihin muutoksia. 
Sääntömuutoksilla halutaan kehittää liiton hallintoa ja 
toimintatapoja, erityisesti liittokokousta ja liittohallitusta. 
Sääntömuutoksilla halutaan myös uudistaa vanhentuneita 
sääntökohtia.  

 
Jos sääntömuutosehdotukset hyväksytään, ne parantavat 
Tukiliiton hallintoa, toimintatapoja ja tapaa tehdä päätöksiä. 
Ehdotus sisältää useita erilaisia pieniä parannuksia.  

 
Liittohallitus on valmistelussaan huomioinut kaikki saadut 
jäsenyhdistysten palautteet ja mielipiteet. Sääntömuutosten 
kohteeksi on otettu lähinnä vain sellaisia asioita, joiden tiedetään 
saaneen kannatusta jäsenyhdistyksissä. Alustava sääntöehdotus 
julkaistiin verkkosivulla tammikuussa. Julkaisusta tiedotettiin mm. 
Akkuna Yhdistyspostissa 2/2021. Sääntömuutoksia on esitelty 
verkkosivujen kohdassa Liittokokous. Lopullinen sääntöehdotus 
julkaistiin huhtikuun lopussa.  
 
Liitteenä on ehdotus sääntöjen muuttamisesta. Liitteen 
loppuosassa ovat näkyvillä myös muutokset ja vertailu nykyisiin 
sääntöihin. Käsittelyjärjestyksestä kokouksessa ehdotuksena on, 
että kokous keskustelee ja käsittelee muutokset kolmessa osassa: 
a, b ja c.  
 
LIITE 8 Sääntömuutosehdotus 
 

Esitys Liittokokous päättää muuttaa liitteen 8 mukaisella tavalla 
Kehitysvammaisten Tukiliiton sääntöjen 

 
a) kohdat 8 Päätösvalta, 10 Liittokokous,                   

12 Toiminnanjohtaja, 13 Tukiliiton nimenkirjoittaminen,          
14 Toiminta- ja tilikausi, Tilintarkastus  
ja  

b) kohdan 11 Liittohallitus  
sekä 

c) kohdan 16 Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset.  
 

 
Päätös  
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14.  
ILMOITUSASIAT 
 

a) Selvitys aiempien vuosien aloitteista  
LIITE 9 Esityslistan liitteenä on lista liittokokousaloitteista  
2018 – 2020 ja selvitys niihin liittyvistä toimenpiteistä.  
 

15.  
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 


