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Liite kohtaan Ilmoitusasiat 

Liittokokous 2022 
Toimenpideseuranta  
Liittokokousaloitteet 2019–2021 

                                               
 
2019 
KAARINAN, KILLIN JA TURUN YHDISTYSTEN ALOITE ASUMISESTA 

 
Aloitteen keskeinen sisältö:  

Aloitteessa korostetaan, että Kehitysvammaisten Tukiliiton tulee 
kehittää kaikkia asumismuotoja ja huolehtia kaikkien asumisen 
tukimuotojen tasapuolisesta kehittämisestä. 

 
 
Liittokokous päätti:          Hyväksyttiin liittohallituksen vastausta, jonka mukaan 

Kehitysvammaisten Tukiliitto toimii yleisessä vaikuttamistoiminnassaan  
sen eteen, että kaikkia asumismuotoja kehitetään. Käynnistetään 
Asumisen tekoja -kumppanuusohjelma (https://verneri.net/asumisen-
tekoja/) yhdessä keskeisten ministeriöiden sekä palveluntuottajien, 
kuntien, vammaisten ihmisten ja läheisten kanssa. 

 
Asiassa tehtyä:                 Toimittu vastauksen ja päätöksen mukaisesti.  
 
 
KAARINAN, KILLIN JA TURUN YHDISTYSTEN ALOITE LAINSÄÄDÄNNÖSTÄ JA 
OIKEUKSIENVALVONNASTA 
 
Aloitteen keskeinen sisältö:  

Aloitteessa ehdotettiin muun muassa, että liiton on resursoitava 
neuvontaan ja oikeuksienvalvontaan nykyistä enemmän, että 
laadittavissa lausunnoissa tulee huomioida lain vaikutukset 
keskivaikeasti, vaikeasti ja syvästi kehitysvammaisiin ihmisiin, ja että 
liittoon perustettava edunvalvontatoimikunta. 

 
Liittokokous päätti:          Hyväksyttiin liittohallituksen vastaus. Liitolla on suunnitelma resursoida 

lisää vaikuttamistoimintaan. Perustetaan toimikunta jäsenistölle 
avoimena ja nettipohjaisena. 

 
Asiassa tehtyä:                Toimittu vastauksen ja päätöksen mukaisesti. Neuvonnan ja 

oikeuksienvalvonnan resurssi on onnistuttu pitämään aiemmalla tasolla. 
Oikeuksienvalvonnan uusi toimikunta perustettiin marraskuussa 2019. 
Oikeuksienvalvonnan toimikunta on jäsenistölle avoin, Facebookissa 
toimiva ryhmä jäsenille, jotka haluavat vaikuttaa Tukiliiton 
oikeuksienvalvonnan painotuksiin ja jakaa kokemuksiaan. 

 
 
KAARINAN, KILLIN JA TURUN YHDISTYSTEN ALOITE TYÖELÄMÄSTÄ 
 
Aloitteen keskeinen sisältö:  

Aloitteessa korostettiin 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. 

 

https://verneri.net/asumisen-tekoja/
https://verneri.net/asumisen-tekoja/
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Liittokokous päätti:         Hyväksyttiin liittohallituksen vastaus. Työ- ja päivätoimintaan 
osallistuminen tulee olla mahdollista sitä tarvitseville. Liitto kehittää 
osallistumista ja työllisyyttä edistävän toiminnan laatua, mm. edistämällä 
laatukriteerien käyttöönottoa, työhönvalmennuspalvelun yleistymistä ja 
mahdollisuutta hakea jatko-opintopaikkaa. 

 
Asiassa tehtyä:                 Toimittu vastauksen ja päätöksen mukaisesti. 
 
 
KYMEN TUKIPIIRIN ALOITE ASUMISEN TUESTA 
 
Aloitteen keskeinen sisältö:  

Aloitteessa ehdotettiin hallituksen esitykseen uudeksi 
vammaispalvelulaiksi viitaten, että liitto toimisi niin, että pääsääntönä 
kehitettäisiin ryhmämuotoista asumista ja julkinen tuki olisi käytössä 
jatkossakin ryhmämuotoisen asumisen rakentamiseen. 

 
Liittokokous päätti:          Hyväksyttiin liittohallituksen vastaus, jossa kuvattiin monipuolisesti 

asumisen tukea, sen kehittämisen tarpeita ja liiton toimenpiteitä 
asumisen kehittämisessä. Liitto on korostanut lausunnoissa ja 
kannanotoissa, että jokainen henkilö on yksilö omine tarpeineen ja 
toiveineen. Huomiota kiinnitettiin siihen, että asumisen tuen tulee 
järjestämistavasta huolimatta aina sisältää päivittäisissä toimissa 
tarvittavan avun ja tuen lisäksi ne palvelut, joita vammainen henkilö 
tarvitsee hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi ja ylläpitämiseksi sekä 
osallisuuden, kommunikaation ja perhe-elämän mahdollistamiseksi.  
Lakiesitys uudeksi vammaispalvelulaiksi raukesi eduskunnassa 
maaliskuussa. Lakiesitys ei siis tuolloin edennyt. Liitto on jatkanut 
lakiuudistukseen vaikuttamista seuraavalla eduskuntakaudella 2019-
2023.   

 
Asiassa tehtyä:                 Toimittu vastauksen ja päätöksen mukaisesti.   

 
 
 
KYMEN TUKIPIIRIN ALOITE KEHITYSVAMMAISEN HENKILÖN 
ITSEMÄÄRÄÄMISOIKEUDESTA 
 
Aloitteen keskeinen sisältö:  
 

Aloitteessa korostettiin, että itsemääräämisoikeutta ei voi edellyttää 
ihmiseltä, joka ei kykene ymmärtämään päätöksiään ja että Tukiliiton 
tulee sitoutua viemään itsemääräämisoikeutta eteenpäin yhdessä myös 
omaisten kanssa. 
 

Liittokokous päätti:          Hyväksyttiin liittohallituksen vastaus, jossa todettiin, että jäsenkentältä 
tuleva huoli on kuultu ja siihen kiinnitetään huomiota. YK:n 
vammaissopimus (12 artikla) edellyttää, että kaikki ovat yhdenvertaisia 
lain edessä. Tähän oikeuteen kuuluu oikeus päättää itse omista 
asioistaan ja saada siihen tukea. Tukiliiton tehtävänä ei voi olla sen 
pohtiminen, kenelle itsemääräämisoikeus ja osallisuus kuuluvat. Sen 
sijaan tehtävänä on miettiä, miten voimme edistää näiden oikeuksien 
toteutumista yhdenvertaisesti myös niiden ihmisten elämässä, jotka 
eivät perinteisesti ole saaneet omista asioistaan päättää tai jotka ovat 
jääneet vammansa vuoksi kaiken ulkopuolelle.  
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Asiassa tehtyä:                Toimittu vastauksen ja päätöksen mukaisesti.   
 
KYMEN TUKIPIIRIN ALOITE PROJEKTIEN JA HANKKEIDEN POHJAAMISESTA 
JÄSENISTÖN TARPEESEEN 
 
Aloitteen keskeinen sisältö:  

Aloitteessa ehdotettiin, että liittokokous velvoittaisi liittohallitusta 
tarkentamaan projektien valintaa tulevissa avustushakemuksissa, 
keräämään jäsenvaikutusarvioinnin päättyneistä projekteista, 
linjaamaan hanketoimintaa ja seuraamaan tarkasti hankkeiden 
tuottamaa hyötyä ja vaikutuksia.  

 
Liittokokous päätti:          Hyväksyttiin liittohallituksen vastaus. Liittohallitus seuraa 

hanketoimintaa jokaisessa kokouksessa annettavan toimintakatsauksen 
avulla. Liittohallituksen jäsenet osallistuvat myös oman kiinnostuksensa 
ja mahdollisuuksien mukaan hankkeiden ohjausryhmiin tai muuhun 
työskentelyyn. Liittohallitus on mahdollisuudet seurata myös STEA:lle 
annettavia väli- ja loppuraportteja, joissa on arvioitu kohderyhmälle 
tuotettuja hyötyjä ja kehitettyjä toimintamalleja.  

 
Asiassa tehtyä:                  Toimittu vastauksen ja päätöksen mukaisesti. 
 
2020 
KESKI-SUOMEN TUKIPIIRIN ALOITE TYÖLLISTYMISASIOIHIN KESKITTYMISESTÄ 
 
Aloitteen keskeinen sisältö:  

Aloitteessa ehdotettiin, että liittokokous velvoittaisi liittohallituksen 
keskittymään tavoitteellisesti kehitysvammaisten/ vammaisten 
työllistämiseen.  

 
Liittokokous päätti:          Hyväksyttiin liittohallituksen vastaus. Liitto tekee pitkäjänteistä ja 

määrätietoista työtä työllistämiseen liittyvien epäkohtien korjaamiseksi. 
Liitto neuvoo ja kouluttaa palkkatyöllistymisen tukikeinoista kuntien 
vammaispalveluiden ja toimintakeskusten työntekijöitä sekä asiakkaita. 
Liitto vaikuttaa työ- ja päivätoimintaa sekä tuetun työn 
työhönvalmennusta koskevaan uudistettavaan lainsäädäntöön. 
Edistääkseen asioita tuloksellisesti liitto toimii asiassa yhteistyössä 
useiden muiden toimijoiden kanssa.  

 
Asiassa tehtyä:                 Toimittu vastauksen ja päätöksen mukaisesti. 
 
ME ITSE RY:N ALOITE JÄSENMAKSUVAPAUTUKSESTA 
 
Aloitteen keskeinen sisältö:  

Aloitteessa ehdotettiin, että Me Itselle myönnettäisiin 
jäsenmaksuvapautus toistaiseksi. 

 
Liittokokous päätti:        Liittokokous ei myöntänyt vapautusta jäsenmaksusta.   
 
Asiassa tehtyä:                 Toimittu päätöksen mukaisesti. 

 
 

2021 
(ei aloitteita) 


