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      ESPOON KEHITYSVAMMATUKI RY 
   
        JÄSENTIEDOTE 2/2021                   

 
 
 
PÄÄKIRJOITUS  
 
Hyvät jäsenet, 
Tavakseni on tullut tauottaa päivittäistä,  
tuntikausia kestävää näppäimistön painelua.  
Katselen usein ulos ikkunasta. Välillä on  
ihana auringonpaiste, pihalla ryntäileviä tai  
ruokaa etsiviä varsin kaupunkilaistuneita  
eläimiä (orava, pupu, peura, kettu). Aina  
löytyy jotakin mitä ihastella hetken. Nyt  
sataa lunta ja taustalla radiouutisissa  
toivotaan ihmisten jättävän autolla ajon,  
jos ei ole pakko lähteä sillä liikenteeseen.  
Teillä vallitsee kolareiden suma.  
 
Niinkuin kelit, myös arjen tilanteet ja ohjeet muuttuvat hetkessä. Siihen olemme jo tottuneet 
viimeisen vuoden aikana. Jos kääntelee THL:n hieman hämäävää tuoretta lausuntoa 
liikkumisrajoituksista. HS/IS 9.3.: THL suosittelee hallitukselle liikkumisrajoituksen käyttöönottoa. 
Mitä? Oli hieman sekavasisältöinen. Voisiko pilke silmäkulmassa sanoa, että hallitus on 
leviämistilassa ja kansa kiihtymispisteessä? 
 
Viime aikoina uutistulva on ollut valtavaa. Tässä muutamia mielestäni kehitysvammaisten osalta 
tärkeitä lehdistön ja verkkokeskusteluiden esiin nostamia aiheita: Korona ja rokotukset, 
kokoontumisrajoitukset, kehitysvammaisten oikeus palkkatyöhön, asiakkaan ääni sotepalveluissa, 
L-U Kulkukeskus, kehitysvammaisten asumispalvelut, henkilökohtainen apu, kehitysvammaisten 
terveyspalveluiden järjestäminen Uudellamaalla jne. Osaan edellisistä otetaan kantaa 
tuonnempana tiedotteessa ja joistain järjestämme (verkko)tapahtumia tämän vuoden aikana. 
Onneksi on tulossa kevät ja useasti aurinko paistaa jo varsin lämpimästi. Yritetään jaksaa ja 
tsempataan kaveriakin jaksamaan vielä hetki. Pysytään terveinä.    
Pirjo 
 
Tahtoisin toteuttaa suuria ja jaloja asioita, mutta ensisijainen velvollisuuteni on toteuttaa pieniä 
asioita ikään kuin ne olisivat suuria ja jaloja.  — Helen Keller 
 
 
 
 
ESPOON KEHITYSVAMMATUKI RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS 
 
pidetään keskiviikkona 14.4.2021 kello 18-20. Tapaamme verkossa, Teams-alustalla. 
Alustajana Tiina Hannikainen, joka kertoo Kehitysvammaisten terveydenhuollon hoitopolku 
Uudellamaalla -valmistelusta. Sen jälkeen käsitellään sääntömääräiset asiat eli tilinpäätöksen 
hyväksyminen ja tulevaan toimintaan katsominen. 
 
Ilmoittautumiset ennakkoon 8.4.2021 mennessä ilmoittaumiset@espoonkvtuki.fi, saat linkin 
13.4. Tule kuuntelemaan! Mahdollisista tarjoiluista, joudut huolehtimaan itse. 
 
TERVETULOA! 
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ROKOTUKSET 
 
Kehitysvammaiset ihmiset eivät useinkaan osaa toimia terveysturvallisesti: maskien 
pitäminen on lähes mahdotonta ja väkisin maskia ei voi ihmisen kasvoille laittaa. 
Kehitysvammaiset ihmiset eivät myöskään ymmärrä, miten yskimisen tapa, käsienpesun 
toteuttaminen, turvaetäisyys ja muut terveysturvallisuuta edellyttävät toimenpiteet tulee 
käytännössä toteuttaa. Jos joku läheinen on koronakaranteenissa, kehitysvammainen ei osaa  
olla karanteenissa olevasta erossa. Hän voi ymmärtämättömyyttään lähestyä 
koronakaranteenissa olevaa, koska hänellä ei ole mitään käsitystä siitä, mitä tarkoittaa  
syy-seuraussuhteet koronataudin tarttumisessa. 
 
Meillä on erityisryhmiä, jotka pitää voida hoitaa yleistä ohjetta nopeammin, esimerkkinä 
kehitysvammaiset. On esiintynyt huolta mm. siitä, kuinka asumisyksiköissä/poissa kotoaan  
olevat kehitysvammaiset rokotetaan koronavirusta vastaan. Kehitysvammayksiköissä asuu  
paljon esim. hengitystieinfektiolle alttiita henkilöitä. 
 
Espoossa ei ole tullut edes kyselyitä, rokotetaanko kehitysvammaisemme, muualla Suomessa 
tällainen kartoitus on tehty ainakin sekä iäkkäiden että suurelta osin myös kehitysvammaisten 
osalta. Valtaosa Suomen kunnista on toiminut kuten järki sanoo ja rokotukset on tehty 
keskitetysti asumisyksiköissä asukkaille ja ohjaajille. Koko pandemian ajan rajoitustoimenpiteet = 
eristys on kehitysvammaisilla ollut sama kuin vanhusväestöllä. Viime keväänä eikä alkukesänä 
omaiset päässeet tapaamaan asumisyksikössä asuvaa kehitysvammaistaan, mutta nyt rokotteita 
jaettaessa he eivät olekaan riskiryhmää. 
 
Toivon, että tässä voittaisi ymmärrys, että uuden, vahvan uhkatilanteen edessä ollessa  
osattaisiin toimia järkevästi ja johdonmukaisesti, altistamatta enää turhaan terveydeltään ja 
käsityskyvyltään heikoimpia lenkkejä. He ovat meille omaisille ja läheisille varsin tärkeitä ihmisiä. 
 
Me kehitysvammaisten omaiset pyydämme, että kehitysvammaiset ihmiset saavat rokotteen 
samanaikaisesti riskiryhmään kuuluvien ihmisten kanssa. Emmehän halua Suomessa unohtaa 
sitä, että kaikki meistä eivät ymmärrä terveysturvallisuusasioita. 
 
JEE - osa kirjoituksestani rokotusten osalta meni taas uusiksi. On kannattanut kontaktoida 
kunnan päättäjien kanssa. Sain julkaistun lehdistötiedotteen - Espoo lupaa nyt, että vammaiset, 
jotka asuvat ympärivuorokautisissa yksikössä saavat kaikki paikan päällä rokotteen. 
Perusturvajohtaja Sanna Svahn toteaa Svenska YLElle, että THL on muuttanut ohjeistustaan ja 
antoi 9.3. luvan rokottaa kaikkia samaan aikaan. Tämä tarkoittaa, että rokotetta ei anneta vain 
riskiryhmille, kuten Espoo aiemmin suunnitteli. 
 
Koronarokotukset alkavat kehitysvammaisten tehostetun asumisen asumisyksiköissä 
15.3. alkavalla viikolla, asumisyksiköihin on ilmoitettu, että tarkempi aikataulu tullaan 
ilmoittamaan heille torstaina 18.3.2021. 
 
 
 
 
KEHITYSVAMMAISTEN TUKILIITON SOSIAALITURVAOPAS 2021  
ON JULKAISTU 
 
Sosiaaliturvaopas löytyy painettuna liitteenä Tukiviestin välistä  
www.tukiliitto.fi/ajankohtaista/kehitysvammaisten-tukiliiton-sosiaaliturvaopas-2021-on-julkaistu/ 
 
 
 
 



 

 

 

3 (10) 

OIKEUSMINISTERIÖ PALKITSI TYTTÖ-, YMPÄRISTÖ- JA 
VAMMAISJÄRJESTÖT DEMOKRATIAN EDISTÄMISESTÄ 
 
Oikeusministeriö on myöntänyt demokratiapalkintonsa kolmelle suomalaisjärjestölle. 
 
”Viimeaikaiset tapahtumat maailmalla osoittavat, että rakentavan yhteiskunnallisen 
keskustelukulttuurin ylläpitäminen ja kehittäminen ovat tärkeä osa toimivaa demokratiaa”,  
sanoo oikeusministeri Anna-Maja Henriksson.   
 
Vuoden 2020 demokratiapalkinnon jakavat keskenään Plan International Suomi, Natur och Miljö 
ja Kehitysvammaisten Tukiliitto. Teemana oli uudenlaisen vuorovaikutuksen edistäminen.  
Kehitysvammaisten Tukiliiton palkinnolla annettiin tunnustusta vertaistukitoiminnalle, jolla on 
lisätty yhteiskunnassa heikommassa asemassa olevien ihmisten osallisuutta. Oikeusministeri 
Anna-Maja Henriksson luovutti palkinnon 10.2.2021. 
 
 
  
KEHITYSVAMMAISTEN TUKILIITON APURAHAT 
 
Tukiliitto myöntää apurahoja kehitysvammaisille nuorille ja aikuisille. Juhlavuoden kunniaksi 
apurahoja jaetaan entistä runsaammin. Ryhmä tai yksittäinen hakija voi hakea apurahaa 
esimerkiksi harrastuksiin, aikuiskoulutukseen tai tapahtumiin osallistumiseen. 
 
Kevään apurahojen hakuaika päättyy 30.4.2021. Apurahaa voivat hakea kehitysvammaiset 
ihmiset, jotka ovat täyttäneet 16 vuotta. Etusijalla hakijoista ovat ne, jotka eivät ole kahden 
viime vuoden aikana saaneet Tukiliiton apurahaa. 
 
Yksilöapurahat ovat suuruudeltaan 100-200 euroa ja ryhmien apurahat ovat 300-500 euroa.  
Lisätietoja antaa Soilikki Alanne Tukiliitosta. Hänen puhelinnumeronsa on 040 4839 318 
ja sähköpostinsa soilikki.alanne@tukiliitto.fi 
https://www.tukiliitto.fi/tukiliitto-ja-yhdistykset/tukiliiton-apurahat/ 
 
 
  
TARINAKILPAILUT KEHITYSVAMMAISILLE  
IHMISILLE JA HEIDÄN LÄHEISILLEEN 
 
Juhlavuoden kunniaksi järjestämme Kohtaa mut  
-tarinakilpailun tukea tarvitseville nuorille ja aikuisille  
sekä 60 vuotta tekoja -kirjoituskilpailun läheisille.  
Kokoamme tarinoita verkkosivuille ja esitämme otteita  
vuosi juhlassa 11.6.2021.  
 
Kohtaa mut -tarinakilpailuun voi osallistua kohtaamisesta  
kertovalla tarinalla tai vaikka sarjakuvalla. Tarinan voi  
kertoa myös videolla. 60 vuotta tekoja -kirjoituskilpailussa  
haetaan tarinoita, muistoja ja mietteitä 60-vuotiaasta  
yhdistystoiminnasta. Kerro tarinasi ja osallistu kilpailuun!  
https://www.tukiliitto.fi/tukiliitto-ja-yhdistykset/liittona-olemme-enemman/tukiliitto-60-
vuotta/tarinakilpailu/ 
 
 
 
 
 

Voimatoteemi. Kuvaaja Laura Vesa. 
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NUORET - KESÄLEIRI  26.-29.7.2021   
 
Elämyksiä, yhdessä tekemistä ja ystäviä! 
Järjestämme taas yhteisleirin Vantaan Kehitysvammaisten tuki ry:n kanssa Heinolan liepeillä, 
Kukonnotkon leirikeskuksessa. Matkat leiripaikalle ja takaisin tehdään yhteisbussikuljetuksena. 
Leiri kestää maanantaista torstaihin. Leiriläisten tulee olla ilman henkilökohtaista avustajaa 
pärjääviä tai järjestää itselleen avustaja. Henkilökuntaa on toki tukemassa ympärivuorokautisesti 
kaikkia nuoria toiminnoissa. Toiminnan suunnittelussa otamme huomioon osallistujien yksilölliset 
taidot ja tuen tarpeet. 
 
Osa ohjaajista on nuorten vanhempia, osa palkattuja hoitajia. Leirillä tehdään yhdessä kivoja 
asioita: yhdessä oloa nuotiolla, uintia, kalastusta, makkaran ja tikkupullien paistoa, retkeilyä ja 
hyvää ruokaa. Nuorten leirillä pelataan, musisoidaan, askarrellaan, tutustutaan uusiin ihmisiin, 
ollaan yhdessä ja nautitaan kesästä. Kukonnotkossa on täydelliset ateriapalvelut helpottamassa 
päivien kulkua. Ilmoittautumiset mahdollisimman pian, mutta viimeistään 11.6.2021 
mennessä. Soita Pirjolle 050 518 7449 tai ilmoittaudu sähköpostilla 
ilmoittautumiset@espoonkvtuki.fi  
Lähetämme osallistujille ilmoittaumislomakkeen mm. ruokavalioita ym. varten. 
 
 
 
 
TERVETULOA EUROPE IN ACTION  
-KONFERENSSIIN  
 
Europe in Action -konferenssi on Kehitysvammaisten  
Tukiliiton ja Inclusion Europen järjestämä yhteistyö- 
tapahtuma. Konferenssi järjestetään virtuaali- 
tapahtumana 8.–11.6.2021. 
 
Konferenssin teema on SKILLS – Taidot. Keskustelemme  
siitä, miten kehitysvammaiset ihmiset pystyvät  
hyödyntämään taitojaan työelämässä ja yhteiskunnassa.  
Aihetta tarkastellaan sekä palkkatyöllistymisen että  
työ- ja päivätoiminnan kehittämisen näkökulmasta. 
 
Nähdään verkossa kesäkuussa! https://www.tukiliitto.fi/toiminta/europe-in-action/ 
Nelipäiväinen konferenssin monipuolinen ohjelma tarjoaa tietoa ja innostavia esimerkkejä 
Suomesta ja muualta Euroopasta. Konferenssi antaa myös mahdollisuuden verkostoitua ja 
keskustella työllistymisestä sekä osallisuutta edistävästä toiminnasta. 
https://www.tukiliitto.fi/toiminta/europe-in-action/ilmoittautuminen/ 
 
Hinnat 
Aikaisen varaajan lipun hinta on 80 €  (ilmoittautuminen ennen 1.4.2021) 
Perushinta on 100 €, työttömille, eläkeläisille ja opiskelijoille hinta on 50 €. 
2-4 henkilön ryhmähinta on 250 €, 5–10 henkilön ryhmähinta on 400 €. 
Ryhmällä pitää olla mahdollisuus katsoa tilaisuutta samassa tilassa ja samalla tietokoneella. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

5 (10) 

KEHITYSVAMMAISTEN TYÖLLISTYMISTILANNE ESPOOSSA 
 
Espoon Kehitysvammatuki ry on järjestämässä syksyllä kehitysvammaisten työllistymisasioista 
tapahtuman. Koetamme miettiä ja keskustella kehitysvammaisten koulun jälkeisestä jatkosta. 
Onko se päivätoiminta, työtoiminta, työllistyminen? Miten luoda polku, joka tukee jokaista 
kykyjensä mukaan ja on mielekästä. Osallistukaa tapahtumaan, toivottavasti tapaamme 
lähitilaisuudessa - ainakin verkon kautta.  
 
Hyvä esimerkki kehitysvammaisia työllistävästä yrityksestä, on espoolainen Väylä ry. Noin viisi 
vuotta toimineen järjestön tärkein tavoite on, että tulevaisuudessa jokainen kehitysvammainen 
saa tekemästään työstä asiallisen palkan.  
 
 
 
SUOMESSA 600 000 OSATYÖ-KYKYISTÄ  
- PERUSTETAAN VÄLITTÄJÄ-YHTIÖ? 
 
Valtio ryhtyy välittäjäksi ja aikoo saada vaikeimmin työllistyviä vakituisiin töihin avoimille 
työmarkkinoille. Hallitus perustaa Suomeen Ruotsin mallin mukaisen Samhall-yhtiön, jotta 
osatyökykyisillä ja vammaisilla olisi paremmat mahdollisuudet päästä oikeisiin töihin. Suomessa 
on 600 000 työikäistä, joilla on pitkäaikaissairaus, vamma tai työntekoa vaikeuttava haitta. 
 
Suomessa on valtava joukko ihmisiä, jotka ovat valmiita tarttumaan toimeen, mutta eivät siihen 
kykene. Haluamme työllistää ja osallistaa vammaisia ja osatyökykyisiä, työministeri Tuula 
Haatainen (sd) sanoi. Hallitus on saanut selvityksen osatyökykyisten ja vammaisten 
työllistämiseksi Ruotsin Samhall-mallin mukaisesti. Selvityksen teki Tullin pääjohtaja Hannu 
Mäkinen. Uusi yhtiö auttaa osatyökykyisiä ja vaikeassa asemassa olevia siirtymään 
työmarkkinoille. Toiminta on tarkoitus aloittaa vuonna 2022. 
 
Meillä pidetään paljon juhlapuheita varsinkin kehitysvammaisten työllistymisestä, mutta arjessa 
juhlapuheet eivät juuri näy. Pitkälti tämä työ on ollut järjestöjen harteilla. Vammaisilla ja 
osatyökykyisillä tulee olla mahdollisuus työskennellä yhdenvertaisesti avoimilla työmarkkinoilla, 
tehden samaan työtä kuin muutkin, osalle tämä tavoite on kuitenkin saavuttamaton, Haatainen 
totesi. 
 
Ei ole tarkoitus, että välityömarkkinatoimijaan työllistyisivät ne osatyökykyiset, jotka 
työllistyisivät muillakin toimin. Uusi toimija ei myöskään vääristä kilpailua markkinoilla. Jo nyt 
järjestöt, säätiöt ja yhdistykset yhdessä julkisten toimijoiden kanssa tuottavat palveluita 
välityömarkkinoille, näiden rooli säilyy edelleen vahvana, Haatainen jatkoi. Tämän esityksen ydin 
on siinä, että uudella toimijalla pyrittäisiin auttamaan niitä, jotka ovat kaikkein vaikeimmin 
työllistyviä.   
 
Selvityshenkilö Hannu Mäkinen kertoi, että uusi yritys keskittyisi vaikeimmin työllistyvien 
työllistämiseen avoimille työmarkkinoille. Tavoitteena on saada vakituisia työpaikkoja yrityksistä, 
valtiolta ja kunnilta. Työstä saisi TES:n mukaista palkkaa ja Suomen Samhall maksaisi yritykselle 
tukea, jotta yritykset palkkaisivat osatyökykyisiä oikeisiin töihin. Tarkoitus on nostaa ihmisiä 
mielekkään elämän syrjään kiinni. Kyse on ihmisoikeuksista, tasa-arvosta ja yhteisvastuusta. 
Näillä arvoilla ei ole hintalappua. 
 
Tämä potentiaalinen vaikeassa asemassa olevien ihmisten joukko on kymmeniä tuhansia, kun 
otetaan huomioon jo TE-palveluiden piirissä olevat. He voivat olla työkyvyttömyyseläkkeellä, 
kehitysvammaisia tai vastaavia ryhmiä, Mäkinen sanoi. On ihmisryhmä, joka tarvitsee vahvaa 
toimijaa, silloin puhutaan pienemmistä määristä, Haatainen totesi. 
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ETSITÄÄN KEHITYSVAMMAISIA HENKILÖITÄ MUKAAN TUTKIMUKSEEN    
(tiedote verneri.net 08.03.2021) 
 
Olemme Mikko Torvinen ja Tiia Pellinen, toisen vuoden vammaistyöhön erikoistuvia 
sosionomiopiskelijoita Diakonia-ammattikorkeakoulusta. Teemme tutkimuslähtöistä 
opinnäytetyötä kehitysvammaisten seksuaalikasvatuksesta ja siihen liittyvistä aihealueista.   
Haemme opinnäytetyön tutkimukseen kehitysvammadiagnoosin saaneita ja puhekyvyn tai 
vaihtoehtoisen kommunikaatiotavan omaavia haastateltavia, jotka ovat kiinnostuneita puhumaan 
seksuaalisuudesta ja seksuaalikasvatuksesta omiin kokemuksiin pohjautuen.   
 
Haastattelussa esitämme muutaman aiheeseen liittyvän kysymyksen, mutta haastattelun 
pääpointtina on luoda matalan kynnyksen keskustelu, jossa jokainen halukas saa äänensä 
kuuluviin itselle ominaisella tavalla. 
 
Haastattelut toteutetaan luottamuksellisesti ja haastatteluita varten haetaan tutkimuslupa, joka 
mahdollistaa haastattelujen luottamuksellisen toteutumisen. Toteutamme haastattelut kesän 
2021 aikana. Mikäli kiinnostuneita on, lähetäthän meille osallistujalistan tähän 
sähköpostiosoitteeseen, niin sovitaan haastattelujen ajankohdasta ja toteutustavasta tarkemmin.  
Ystävällisin terveisin, 
Mikko Torvinen ja Tiia Pellinen, puh. 044 2520817, tiia.pellinen(ät)student.diak.fi 
   
 
 
TUKILIITTO VAIKUTTAA  
 
Vammaispalvelulain uudistus käyntiin   
STM sekä THL järjestävät kevään aikana kaikille  
avoimia kuulemistilaisuuksia lain keskeisistä  
säännöksistä. Ensimmäisessä tilaisuudessa  
käsiteltiin lain soveltamisalaa ja asumista koskevia  
säännöksiä. Tukiliitto piti tilaisuudessa puheen- 
vuoron ja korosti sen aikana erityisesti lasten  
asumista koskevien oikeuksien merkitystä.  
Lue puheenvuoro Tukiliiton sivuilta: https://www.tukiliitto.fi/ajankohtaista/vammaispalvelulain-
uudistus-kayntiin-tukiliitto-kommentoi-soveltamisalaa-ja-asumista/ 
 
Tukiliitto antanut 2021 uusia lausuntoja 
Lausunto lastensuojelun vaativan sijaishuollon lakiehdotuksesta (12.2.2021). Lue lausunto 
kokonaisuudessan. https://www.tukiliitto.fi/uploads/2021/02/377de0cd-
tukiliitto_lausunto_12_2_2021_lastensuojelun_vaativaa_sijaishuoltoa_koskevasta_he-
luonnoksesta.pdf 
 
Lausunto sosiaali- ja terveysministeriön (STM) osallisuustyöryhmän 
vammaispalvelulainsäädännön uudistusta koskevista ehdotuksista (15.2.2021). 
https://www.tukiliitto.fi/uploads/2021/02/300d695e-
tukiliitto_lausunto_osallisuustyoryhman_loppuraportista_15_2_2021.pdf 
 
Kehitysvammaisten Tukiliiton lausunto vammaisalan ammattitutkinnon perusteiden luonnoksesta, 
15.1.2021 (pdf) https://www.tukiliitto.fi/uploads/2021/01/f4c0b262-
tukiliitto_lausunto_vammaisalan_ammattitutkinnon_perusteiden_luonnos.pdf 
 
www.tukiliitto.fi/tukiliitto-ja-yhdistykset/liittona-olemme-enemman/lausunnot-ja-kannanotot/ 
 
 
 



 

 

 

7 (10) 

PIENI ELE KUTSUU VAPAAEHTOISIA   
- TULE LIPASVAHDIKSI SU 13.6.2021 
 
Kunnallisvaalien yhteydessä kerätään lippaisiin  
lahjoituksia kotimaan vammaisten ja pitkäaikais- 
sairaiden arjen helpottamiseksi. Pieni ele -keräys  
järjestetään turvallisesti vaalipaikoilla rajoitteiden  
ja suositusten mukaisesti. 
 
Pienen eleen toiminta muuttui vuoden 2020 alusta  
alkaen rekisteröidyksi yhdistykseksi. Kehitysvammaisten  
Tukiliitto oli mukana perustamassa uutta yhdistystä ja  
on sen jäsen. Uuden yhdistyksen perustamisella  
turvattiin yli satavuotiaan keräyksen tulevaisuus. 
 
Espoon Kehitysvammatuki ry on perinteiseen tapaan mukana ja saa siitä hieman varoja 
toimintaansa. Vapaaehtoiseksi lipaskerääjäksi voi vielä ilmoittautua, sähköpostilla: 
pirjohartikainen12@gmail.com tai puhelimitse: 050 518 7449. Lipasvahdin kiitollinen tehtävä on 
vain kiittää lahjoittajia ystävällisesti, siinä ei esitellä toimintaa tms. Tervetuloa osaksi keräyksien 
hienoa vapaaehtoisten joukkoa! Auttamalla muita saat takuulla hyvän mielen myös itsellesi. 
             
 
 
 
TUKILIITON KUNTAVAALITAVOITE:  
MEIDÄN KAIKKIEN KUNTA 
 
Kuntavaaleissa 13.6.2021 päätetään, ketkä  
rakentavat meidän kaikkien kuntaa - Espoota -  
tulevalla valtuustokaudella. Kuntiin tarvitaan  
päättäjiä, jotka turvaavat vammaisille ihmisille  
heidän tarvitsemansa palvelut ja varmistavat,  
että kaikki voivat osallistua. 
 
Tukiliitto on mukana vaalikeväässä  
kolmella vaaliteemalla: 
Meidän kaikkien kunta turvaa palvelut. 
Meidän kaikkien kunta ei tee lyhytnäköisiä  
säästöpäätöksiä. 
Meidän kaikkien kunta mahdollistaa jokaisen  
osallistumisen. 
Tutustu vaaliteemoihin ja tule mukaan  
rakentamaan yhdessä meidän kaikkien kuntaa! 
https://www.tukiliitto.fi/toiminta/tukiliitto-vaikuttaa/kuntavaalit-2021/ 
 
 
 
MISTÄ TUKEA LAPSIPERHEELLE? -VERKKOKESKUSTELU 
23.3.2021 klo 17.30-19.00 
Tarjoamme tietoa eri tukimuodoista ja palveluista. Mietitään yhdessä, miten asioissa voi edetä. 
Tähän keskusteluiltaan olet tervetullut, vaikka et edes oikein tiedä mitä pitäisi kysyä. 
Ilmoittautuminen: https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/243a9e1c-e639-4bf1-
b65e-da50cc501b19?displayId=Fin2206687 



 

 

 

8 (10) 

KOULUTUKSIA JA TAPAHTUMIA VERKOSSA  
  
Läheisten tuki asioiden hoitamisessa -verkkokoulutus    
Miten tukea kehitysvammaisen aikuisen itsemääräämisoikeutta hänen asioiden hoitamisessa? 
Miten hoitaa pankkiasiat tai muut viralliset asiat? Koulutuksessa käsitellään läheisen antamaa 
tukea yli 18-vuotiaalle kehitysvammaiselle ihmiselle hänen asioidensa hoitamisessa.  
Koulutus järjestetään Teams-alustalla keskiviikkona 24.3.2021 kello 17.30-19.00.  
Ilmoittaudu mukaan viimeistään 21.3. mennessä linkin kautta: 
https://link.webropolsurveys.com/EventParticipation/EventPublic/0148c96e-dfd5-4d9f-bbe6-
52256be0b2b9?displayId=Fin2144181 
 
Miten tuen sisaruksia? -verkkokeskustelu 
Onko perheessäsi erityislapsi, jolla on sisarus/sisaruksia. Mietityttääkö miten aika riittää kaikille 
lapsille? Miten voin huomioida lasten erilaiset tarpeet?  
Tule mukaan verkkokeskusteluun 7.4 klo 17.30-19.00 Verkkokeskustelussa on luvassa tietoa 
sisarusten kokemuksista ja tarpeista sekä näkökulmia sisarusten tukemiseen. 
Ennakkomateriaalina voit perehtyä erityinen sisaruus -sivustoon https://www.erityinensisaruus.fi/ 
Voit myös kuunnella Itseni näköinen elämä -podcasteja sisaruudesta 
https://open.spotify.com/show/372xM521vWHhztaFeIjqsf  
Verkkokeskustelu on tarkoitettu perheille ja se on siten vertaistuellinen. Keskustelua ohjaa  
Katri Lehmuskoski Tukiliiton Harvinaiskeskus Noriosta. Mukana illassa on myös Tukiliiton  
Tanja Laatikainen. Keskustelu toteutetaan Teams-alustalla. Ilmoittautuminen päättyy 6.4.  
(siirry sivulle): Ilmoittautumislomake: 
https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/243a9e1c-e639-4bf1-b65e-
da50cc501b19?displayId=Fin2206687    
 
Taitoa tulevaan, ratkaisu- ja voimavarakeskeinen verkkovalmennus 
itsenäistymisvaiheessa olevien nuorten vanhemmille 
Valmennus on tarkoitettu itsenäistymisvaiheessa olevien nuorten vanhemmille, joiden  
13-29-vuotiaalla nuorella on kehitysvamma tai vastaavia tuentarpeita. Osallistua voit omalta 
kotisohvalta tai vaikka mökiltä. 
 
Aiheuttaako nuoren itsenäistyminen paljon kysymyksiä ja tunteita: 
Pärjääkö nuori, pärjäänkö minä? Miten tuen nuoren omia valintoja? Pystynkö päästämään irti? 
Miltä muutos minusta tuntuu? Muuttuuko vanhemmuus? Miltä tulevaisuus näyttää? Mikäli haluat 
pohtia tarkemmin nuoruuden tärkeää kehitystehtävää sekä muuttuvaa vanhemmuuttasi 
henkilökohtaisten tehtävien kautta sekä yhdessä työntekijöiden ja toisten vanhempien kanssa, 
tämä maksuton valmennus on juuri sinulle. 
 
Valmennus kestää viisi viikkoa ja sen lähtökohtana ovat jokaisen osallistujan omat tavoitteet. 
Valmennus sisältää alustuksia ja tehtäviä sekä Teams-ryhmävideopuhelu -keskustelun viikottain. 
Osallistuaksesi tarvitset tietokoneen, padin tai älypuhelimen sekä toimivan verkkoyhteyden ja 
perustaidot netin käytöstä. Mukaan mahtuu kymmenen osallistujaa, jotka valitsemme hakijoiden 
joukosta. Valinnoista tiedotetaan kaikille hakijoille. Haku alkaa 1.3. 
 
Viikkotapaamiset ovat Teams-kokouksina maanantaisin 26.4. alkaen kello 18.00-19.30 
Tutustu verkkovalmennukseen paremmin: https://www.tukiliitto.fi/tapahtuma/verkkovalmennus-
taitoa-tulevaan-3/ 
Hakukaavake kurssille - https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/797c6ca1-0649-
4fb7-b247-0e25865c92df?displayId=Fin2222415 
Ilmoittautuminen 13.4.2021 mennessä. Ilmoittautuneille lähetetään silloin ennakkotehtävä ja 
kaikki sen tehneet pääsevät mukaan valmennukseen. 
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Tiedä oikeudet live -verkkokoulutus: Palvelusuunnitelma ja erityishuolto-ohjelma 
tutuiksi 
Tiedä oikeudet -live verkkokoulutuksessa saat perustietoa siitä, mitä palvelusuunnitelma ja 
erityishuolto-ohjelma ovat. Keskustellaan siitä, miten nämä laaditaan ja miten palavereihin 
kannattaa valmistautua. Tervetuloa mukaan kuulemaan, keskustelemaan ja oppimaan! 
Palvelusuunnitelma ja erityishuolto-ohjelma tutuksi -verkkokoulutus toteutetaan Teams-alustalla 
keskiviikkona 21.4. kello 17.30-19.00. Ilmoittautumiset 18.4.2021 mennessä: Ilmoittaudu tästä - 
https://link.webropolsurveys.com/EventParticipation/EventPublic/20de8e61-73d7-45c9-ace1-
d60da92e5bd5?displayId=Fin2181952 
 
Tiedä oikeudet live -verkkokoulutus: Henkilökohtainen apu tutuksi 
Tiedä oikeudet -live verkkokoulutuksessa saat perustiedot siitä, mitä henkilökohtainen apu 
tarkoittaa, kuka sitä voi saada ja miten sitä voi hakea. Henkilökohtainen apu tutuksi -
verkkokoulutus toteutetaan Teams-alustalla keskiviikkona 28.4. kello 17.30-19.00  
Ilmoittautumiset 25.4. mennessä: 
https://link.webropolsurveys.com/EventParticipation/EventPublic/4c34de22-6e7d-4209-8cd4-
cd5c6c23f99f?displayId=Fin2182549 
 
Tiedä oikeudet live -verkkokoulutus: Asuminen 
Kaikille avoimessa verkkokoulutuksessa käydään läpi asumista, omaan kotiin muuttamista ja 
näihin liittyviä asioita sekä keskustellaan aihealueesta. Palvelusuunnitelman ajantasaisuus liittyy 
muuttamisen valmistautumiseen esim. lapsuuden kodista omaan kotiin, mutta miten? Se selviää 
koulutuksessa. Tervetuloa mukaan kuulemaan ja keskustelemaan! 
Asuminen-verkkokoulutus toteutetaan Teams-alustalla keskiviikkona 5.5.2021 kello 17.30-19.00.  
Ilmoittautumiset 2.5.2021 mennessä: 
https://link.webropolsurveys.com/EventParticipation/EventPublic/db4c1b05-586b-4e87-b864-
8888c33bc77e?displayId=Fin2184626 
  
 
 
LIIKKEELLE LUONTOON!  
Lauantaina 29.5.2021 klo 13-17, Vihti 
Vammaisjärjestöt ja soveltavan liikunnan järjestöt tarjoavat tietoa ja ratkaisuja vaikeasti 
vammaisten lasten ja aikuisten osallistumiseen ja osallisuuden mahdollistamiseen. Upea 
suurtapahtuma Salmen kauniilla ulkoilualueella. Viimeksi tapahtuma keräsi noin 400 kävijää. 
 
Päivän aikana on mahdollista kokeilla erilaisia apu- ja toimintavälineitä sekä harrastuksia. Pääset 
retkeilemään metsässä sekä paistamaan vaahtokarkkeja ja tikkupullaa. Voit myös kokeilla 
melontaa, pyöräilyä tai poniratsastusta ja saat tietoa kommunikoinnin tavoista ja 
mahdollisuuksista. Kahvila Pohjoisessa Pirtissä voit nauttia omakustanteisen keittolounaan. 
 
Tapahtumassa on tarjolla ohjausta ja neuvontaa toimintavälineiden soveltuvuudesta ja 
hankinnasta sekä mahdollisuus tutustua eri järjestöjen toimintaan mukavan toiminnallisen 
tekemisen lomassa, saat samalla opastusta luontoliikunnan mahdollisuuksista ja 
luontoharrastuksista. Tapahtuma on maksuton ja kaikille avoin. Ei ennakkoilmoittautumista! 
 
YHTEISTYÖSSÄ: Kehitysvammaisten Tukiliitto ja sen Malike-toiminta, LUKA-hanke, SOLIA, 
Vammaisperheyhdistys Jaatinen ry, Minua kuullaan -hanke, Espoon Kehitysvammatuki ry, 
Kehitysvammatuki 57 ry, Suomen CP-liitto ry, Leijonaemot ry, Uudenmaan Epilepsiayhdistys ry, 
Invalidiliiton TuleApu-hanke, Soveli, Kahvila Pohjoinen Pirtti, Sea Star Events, Ricasluonto ja 
Adventuristo 
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ASIAKASMAKSULAKI UUDISTUU  
– lakimuutokset voimaan 1.7.2021  
 
Uudistettu asiakasmaksulaki on vahvistettu. Se laajentaa palvelujen maksuttomuutta ja 
kohtuullistaa maksuja. Laki sisältää myös kauan odotetut säännökset palveluasumisen maksuista. 
Uudistuksen myötä lähes miljoonan suomalaisen asiakasmaksut pienenevät nykyisestä. Uusia 
maksuttomia palveluja ovat jatkossa esimerkiksi hoitajavastaanotot perusterveydenhuollossa ja 
alle 18-vuotiaiden poliklinikkakäynnit.   
 
Maksukattoon lasketaan aiempaa enemmän palveluja 
Maksukattoa laajennetaan suun terveydenhuollosta, terapiasta, tilapäisestä kotisairaanhoidosta  
ja tilapäisestä kotisairaalahoidosta sekä tietyistä etäpalveluista perittäviin asiakasmaksuihin. 
Jatkossa maksukattoa kerryttävät myös asiakasmaksut, joiden suorittamiseen on myönnetty 
toimeentulotukea. 
Maksukatto säilyy 683 eurossa. Asiakkaan pitää edelleen seurata itse maksukaton täyttymistä. 
Maksukaton seurannan siirtämistä pois asiakkaan vastuulta selvitetään asiakasmaksulain 
uudistamisen seuraavassa vaiheessa. Uutta laissa on nyt se, että asiakasmaksua koskevasta 
laskusta tulee käydä ilmi, kerryttääkö maksu maksukattoa. 
 
Myös pitkäaikaisen asumisen maksuista säädetään jatkossa laissa 
Asiakasmaksulakiin on myös lisätty säännökset pitkäaikaisten asumispalvelujen 
asiakasmaksuista. Maksut määräytyvät yhdenmukaisin perustein kotiin annettavissa palveluissa 
ja pitkäaikaisessa tavallisessa palveluasumisessa. 
Pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen maksuista säädetään puolestaan pitkälti vastaavasti 
kuin pitkäaikaisen laitoshoidon maksuista. Tällä tavoin intensiivisen hoidon ja huolenpidon 
tarpeessa olevien asiakkaiden maksut peritään mahdollisimman yhdenmukaisin perustein.  
 
Asiakkaiden oikeusturva vahvistuu 
Laki korostaa asiakasmaksujen alentamisen ja perimättä jättämisen ensisijaisuutta suhteessa 
toimeentuloturvaan. Laissa säädetään lisäksi kunnan velvollisuudesta antaa asiakkaalle tieto 
maksun alentamisesta ja perimättä jättämisestä. Tavoitteena on, että asiakkaat eivät joutuisi 
turvautumaan toimeentulotukeen asiakasmaksuista selvitäkseen. 
 
Tasavallan presidentti vahvisti lait 30.12.2020. Asiakasmaksulaki tulee voimaan 1.7.2021. 
Maksukattoa koskevat uudistukset tulevat voimaan vuoden 2022 alusta, sillä maksukaton 
kertyminen on sidottu kalenterivuoteen. Tuomioistuinmaksulain muutos tuli voimaan jo 1.1.2021. 
Asiakasmaksulain uudistamisen toinen vaihe on edelleen tarpeen ja sen virkavalmistelua 
jatketaan. Uudistaminen nivoutuu sisällöllisesti ja aikataulullisesti yhteen muiden 
kehittämishankkeiden ja sote-uudistuksen toimeenpanon sekä hyvinvointialueiden asemaa 
koskevan jatkokehittämisen kanssa. 

ESPOON KEHITYSVAMMATUKI RY   
c/o Hartikainen Sähköposti: tiedotus@espoonkvtuki.fi  
Mäntytie 25 Kotisivut: www.espoonkvtuki.fi   
02270 Espoo  
 
Tiedotteen kokosi: Pirjo Hartikainen, sähköposti: tiedotus@espoonkvtuki.fi 
Tiedotteen ulkoasu: Piia Lindberg 
Kopiointi ja postitus: Kuninkaantien toimintakeskuksen Toimiva-ryhmä 
 
Kerro Pirjolle, jos haluat tämän tiedotteen jatkossa sähköpostitse.  
Sähköpostijakelulla säästämme postituskuluja ja luontoa! 


