
 

 
Kehitysvammaisten Tukiliitto ry    
Tiedote liittohallituksen päätöksistä, kokous 8/2022  
Kokous pidettiin 29.lokakuuta 2022 
 
 
Kokous järjestettiin videokokouksena. 
 
Päätettiin liittohallituksen kokoussuunnitelma ja kokouspäiviä vuodelle 2023: 28.tammikuuta, 
24.-25.maaliskuuta, 5.toukokuuta, 22.-23.syyskuuta, 28.lokakuuta, 15.-16.joulukuuta.  
 
Liittohallitus käsitteli Kehitysvammaisten Palvelusäätiön hallituksen jäsenen valintaprosessia ja 
sopi, että Palvelusäätiön hallituksen jäsen valitaan seuraavassa kokouksessa. 
 
Päätettiin täydentää liiton johtoryhmää harvinaistoiminnan johtajalla ja nimittää Johanna Repo 
johtoryhmän jäseneksi.  
 
Hallitus määräsi Kehitysvammaisten Tukiliiton nimenkirjoittajiksi johtoryhmän jäsenet: Lea 
Vaitti, Jutta Keski-Korhonen, Johanna Repo.  
 
Hallitus kävi periaatekeskustelun Tukiliiton omistuksiin liittyen.  
 
Päätettiin liiton rahastojen varojen käytöstä vuonna 2023. Liitto tekee hallinnolliset päätökset 
vuosittain, vaikka käyttö ei muuttuisi. Ensi vuonna käyttökohteet säilytetään samoina kuin 
viime vuosina. Rahastovaroja käytetään muun muassa apurahoihin, virkistys- ja 
vertaistapaamisiin, jäsenyhdistysten toiminta-avustuksiin sekä liiton perustoiminnan ja 
jäsenpalveluiden rahoitukseen.  
 
Hallitus päätti tehdä tuotemyynnin tuotteiden varaston arvoon 18 920 euron alaskirjauksen. 
(Liitto lopettaa varainhankintana harjoittamansa tuotemyynnin. Osalle varastosta tehdään 
loppuunmyynti syksyn aikana. Osalle varaston tuotteista etsitään muuta käyttöä kuin myynti ja 
varaston arvon alaskirjaus liittyykin tähän).  
 
Merkittiin tiedoksi ajankohtainen toimintakatsaus ja talousraportit. 
 
Kokouksessa oli myös ilmoitusasioita: 

- Sääntömuutokset hyväksytty Patentti- ja rekisterihallitussa. Patentti- ja rekisterihallitus 
rekisteröi liittokokouksen 2022 sääntömuutokset yhdistysrekisteriin 23.9.2022. Säännöt 
on julkaistu liiton verkkosivulla Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n säännöt    

- Selvitelty verotusasioita liittyen Tukiliiton jakamiin apurahoihin. Verottajan ohjeen 
mukaan yksityisten tahojen maksamat apurahat ovat saajalle verovapaita, jos kaikkien 
apurahojen yhteenlaskettu määrä ei ylitä vuodessa valtion taiteilija-apurahan määrää 
(vuonna 2021 tuo määrä on 23 668 euroa). Saatu apuraha on ilmoitettava verotuksessa. 
Lisätty Tukiliiton apurahan hakuohjeisiin teksti: “Apurahan saajan on ilmoitettava 

https://www.tukiliitto.fi/tukiliitto-ja-yhdistykset/liittona-olemme-enemman/tukiliiton-saannot/


apuraha omassa veroilmoituksessaan. Ilmoita apuraha sen vuoden veroilmoituksessa, 
jona se maksetaan”.  

- Kiinteistö Oy Tulppaanitalon tilinpäätös 2021.  
- Uusin kehittämishankkeemme, Itä-Suomen Elämä omaksi -hanke on käynnistynyt kesän 

ja alkusyksyn aikana.  
- Henkilöstöuutiset: Uudet hanketyöntekijät määräaikaisiin työsuhteisiin, Itä-Suomen 

Elämä omaksi hanke. Hankepäällikön irtisanoutuminen. Suunnittelijan siirtyminen 
syksyn ajaksi oikeuksienvalvonnan avustuskohteeseen eli vaikuttamistoiminnan 
tehtäviin. Toiminnanjohtaja STM:n avustusasioiden neuvottelukunnan varajäseneksi.  

- Taloushallinnon tietojärjestelmät uudistetaan vuoden 2022 aikana.  
- Vuoden 2023 Tukiliiton yhteistyölomat ennakkotieto Maaseudun Terveys- ja 

Lomahuolto. 
- STEA:n selvityskäynnit.  
- STEA:n vuosiselvityspalaute vuosiselvityksistä ja avustusten käytöstä 2021. 
- Hallituksen jäsenten henkilötietojen antaminen rahoituslaitoksille.  
- Jäsenyhdistysten nimenmuutoksia viime vuosilta. 

 
Tiedotteen laati ja lisää tietoa antaa: toiminnanjohtaja Risto Burman, puhelin 050 556 9900. 


