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125 vuotta vammaisten lasten ja 
nuorten asialla
Vuosi 2014 oli säätiön 125. juhlavuosi, jota vietimme yhdessä Ruskeasuon koulun, nykyisen Oppimis- ja ohja-
uskeskuksen Ruskiksen kanssa. Säätiön perustivat vuonna 1889 helsinkiläinen opettaja ja nais- ja yhdistysak-
tivisti Vera Hjält yhdessä ystäviensä kanssa. Uuden ’Raajarikkoisten auttamisyhdistyksen’ tehtävänä oli auttaa 
ja tukea vammaisia lapsia ja nuoria, jotta he saisivat koulutusta ja mahdollisuuden ansaita elantonsa työllä. 

Juhlavuosi alkoi palkinnonjakotilaisuudella huhtikuussa. Palkitsimme ensimmäisellä Vuoden Vera –palkinnolla 
keksijäyrittäjän, Ilkka Pirttimaan näkövammaisille kehittämästään mobiilisovelluksesta. Tilaisuudessa käytiin 
myös akateeminen paneelikeskustelu vammaisten lasten ja nuorten asemasta yhteiskunnassa Helsingin 
yliopiston vammaisprofessori Simo Vehmaksen johdolla.

Keskustelimme vammaispolitiikasta, kuntoutuksesta ja palvelujärjestelmän toimivuudesta myös eurovaa-
liehdokkaiden paneelissa, joka järjestettiin yhteistyössä Rehabilitation International Finnish Committee RIFI 
ry:n kanssa. Keskustelu osoitti jälleen kerran, miten tärkeää kohderyhmämme asioiden edistäminen on myös 
politiikan saralla.

Toukokuussa huipentui Ruskiksen, Vamlasin ja Metropolia AMK:n nuorten lähes vuoden mittainen yhteis-
työprojekti kahteen muotinäytökseen Helsingin Kampissa ja Tampereen Koskikeskuksessa. Huikean suosion 
saaneet tapahtumat olivat varmasti ikimuistoinen elämys kaikille mukana olleille!  

Marraskuussa valtakunnan ykkösartistit Pepe Willbergin johdolla esiintyivät hyväntekeväisyyskonsertissa 
ja VAMLAS-RUSKIS juhlagaalassa Musiikkitalolla. Tunnelma oli katossa ja lapset, nuoret ja perheet pääsivät 
kokemaan jotain ainutlaatuista.

Vuosi huipentui juhlavuoden suojelijan, rouva Jenni Haukion vie-
railuun. Presidentin puoliso oli vaikuttunut Ruskiksella ja Lautta-
saaressa tapaamiensa lasten ja nuorten aktiivisuudesta, osaami-
sesta ja positiivisuudesta. 

Juhlavuoden teemana oli ’Jokaiselle on paikkansa’.  Viestillä halut-
tiin lisätä vammaisten lasten ja nuorten näkyvyyttä ja mahdolli-
suuksia yhteiskunnassa ja tuoda esiin heidän omia toiveitaan ja 
ajatuksiaan.  

Vuoden aikana huomasimme, miten viesti laittoi monet mietti-
mään vammaisten lasten ja nuorten asiaa uudella tavalla. Vaikka 
vammaisten ihmisten osallisuudessa, yhdenvertaisuudessa ja 
itsemääräämisoikeudessa on menty 125 vuodessa paljon eteen-
päin, on edelleen tärkeää miettiä, miten arjessa, päiväkodeissa, 
koulussa ja harrastuksissa on mahdollista toimia yhdenvertaisesti 
ja moninaisuutta huomioiden. 

’Jokaiselle on paikkansa’ kuvastaa myös säätiön omaa toimintaa; 
Meidän tulee omassa tekemisessämme huomioida asukkaiden 
toiveet, henkilökunnan osaaminen ja monimuotoisuus sekä yh-
denvertaisuuden tavoitteet.

Pauliina Lampinen
Toiminnanjohtaja
 

Kuva: Matti Immonen
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Tiivistelmä toiminnasta ja tuloksista 
vuonna 2014
•	 Juhlavuoden tapahtumia (8 tapahtumaa) eri kohderyhmille, juhlagaalassa noin 130 osallistujaa. Näky-

vyyttä radiossa, tv:ssä ja lehdissä sekä verkkojulkaisuissa.

•	 Laaja osallistuminen valtakunnallisiin koulutuksiin, seminaareihin ja verkostoitumistilaisuuksiin; SOS-
TEn tapahtumat, yhdistysten ja säätiöiden ajankohtaiset lainsäädäntöön liittyvät tilaisuudet, työelä-
mäseminaarit, vammaispalveluiden ja kuntoutuksen seminaarit 

•	 Vammaisten lasten ja heidän perheidensä YTRY yhteistyöryhmän jäsenmäärä kasvoi lähes 70:een. 
Isoja ja pienryhmätapaamisia oli vuoden aikana yhdeksän. Ryhmät työstivät selvityksen henkilökoh-
taisesta avusta ja kartoittivat KELAn sopeutumisvalmennuskurssien käytäntöjä. Lisäksi laadittiin yh-
teistyössä tavoitteet uudelle hallituskaudelle.

•	 Vammaislakien, sosiaalihuoltolain sekä opintotukilain kommentointi ja lakityöryhmien tilaisuuksiin 
osallistuminen ja lausuntojen antaminen.

•	 Omia vaikuttamistilaisuuksia mm. tutkijapaneeli, EU vaaliehdokkaiden paneeli, Eduskunnan kansalai-
sinfotilaisuus vammaisten nuorten työllistymisestä ja opiskelusta, Esteettömästi työelämään tapahtu-
ma.

•	 Käynnissä olevia ja alkaneita hankkeita yhteensä neljä (RAY, OKM ja TSR). Kolme ESR-hankevalmistelua 
sekä yksi kansainvälinen hankevalmistelu, joista rahoituspäätökset 2015.

•	 Koulutuksia ja seminaareja sekä tutkimustoimintaa laajasti erityisesti hankkeisiin liittyen. IMBA- ja Mel-
ba koulutuksia ja täydennyspäiviä yhteensä kahdeksan. Itsenäisiä luentoja mm. ammattioppilaitosten 
ja ammattikorkeakoulujen opiskelijoille.

•	 Kaksi kesäleiriä; viestintäleiri yhteistyössä viestintäkasvatusseura Viekkaan kanssa ja kansainvälinen 
lasten leiri pietarilaisten lasten kanssa. 

•	 Asumispalveluiden käyttöaste oli noin 95 % koko vuonna.

•	 Apurahoja myönnetty yhteensä noin 23 000 euroa. Tämän lisäksi säätiö päätti käyttää vuonna 2014 
saatuja testamenttivaroja lasten ja perheiden arjen kuntoutuksen ja palveluiden kehittämiseen vuon-
na 2015 yhteensä 35 000 euroa.

•	 Mikonkadun hallinto- ja kehittämisyksikössä työskenteli yhdeksän henkilöä sekä yksi tuntityöntekijä, 
Lauttasaaren asumispalveluyksikössä 19 henkilöä. Kaikista henkilöistä miehiä oli 13. Keski-ikä 40,7 
vuotta.

•	 Varsinaisen toiminnan tulos oli 13 224 euroa, koko toiminnan tulos 168 331 euroa ylijäämäinen. 
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Säätiön toiminta ja tarkoitus 
Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiön toiminnan tavoitteena on lisätä lasten ja nuorten yhdenvertaisuut-
ta ja osallisuutta harrastuksissa, koulussa, oppilaitoksissa ja työelämässä sekä tukea heidän itsenäistymistään 
ja toimijuuttaan yhteiskunnassa. 

Säätiö toimii palveluntuottajana, kehittäjänä, tutkijana ja vaikuttajana. 

Säätiö tarjoaa palveluasumista 21 asunnossa nuorille vaikeavammaisille opiskelijoille Lauttasaaressa Helsin-
gin opiskelija-asuntosäätiöltä vuokraamissaan tiloissa ja tukee heitä tarvittaessa opintojen suorittamisessa, 
arjen hallinnassa ja työelämään siirtymisessä. Vaikeavammaisten opiskelijoiden asumispalvelut ovat val-
takunnallisesti tarkasteltuna ainutlaatuisia; säätiön palvelu takaa yhdenvertaisen opiskelija-asumisen sekä 
ympärivuorokautisen asumispalvelun. 

Säätiön kaksi keskeistä painopistettä ovat työllistymisen edistäminen sekä vammaisten lasten ja heidän 
perheidensä tukeminen palvelujärjestelmässä toimimisessa. Näihin teemoihin ovat liittyneet säätiön ke-
hittämis- ja koulutushankkeet, joissa on mukana sekä kohderyhmän edustajia että muita asiantuntijoita. 

Työllistymisessä yksi tärkeimmistä osaamisalueista on työn ja työtekijän yhteensovittaminen, jossa hyödyn-
netään säätiön Saksasta vuonna 2004 tuomaa IMBA ja Melba -arviointimenetelmää. Menetelmän käyttäjiksi 
on säätiön toimesta koulutettu yli 600 henkilöä.

Lasten ja perheiden tukemisessa keskeinen työkalu on säätiön koordinoima vammaisten lasten ja nuorten 
sekä heidän perheidensä yhteistyöryhmä YTRY, joka koostuu noin 70 kohderyhmää edustavasta tai hei-
dän asemaansa edistävästä jäsenestä.  YTRY-yhteistyö on viime vuosina tiivistynyt ja jäsenmäärä lähtenyt 
kasvuun. Vammaisten lasten ja perheiden tukemiseen liittyvissä kehittämishankkeissa on noussut viime 
vuosina esiin tärkeitä uusia teemoja, kuten kuritusväkivallan ehkäisy ja maahanmuuttajataustaisten vam-
maisperheiden asema palvelujärjestelmässä. 

Säätiö on myös aktiivinen vaikuttaja ja tuo päätöksentekijöille ja muille keskeisille kehittäjätahoille tietoa 
vammaisten lasten ja nuorten asemasta ja siihen liittyvistä kehittämistarpeista. 
Lisäksi säätiö jakaa apurahoja ja stipendejä sekä järjestää kesäleirejä ja harrastustoimintaa.
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Lapset ja perheet

•	 Palveluiden saavutettavuus ja 
oikein kohdentuminen

•	 Kasvun ja oppimisen tukeminen

•	 Inklusiivinen koulu

•	 Harrastukset

Nuoret

•	 Itsenäistymisen tukeminen

•	 Opiskelun tukeminen

•	 Oppilaistosyhteistyö

•	 Työllistymisen tukeminen

•	 Työelämäyhteistyö

Tiedotus 
Koulutus 
Tutkimus 
Projektit 
Apurahat

Hallinto ja  
talous

ASUMISPALVELUYKSIKKÖ
Opiskelijoiden asumisen ympärivuorokautinen tuki

Omaishoidon lyhytaikainen hoito
Asumisvalmennus

INKLUUSIO

KEHITTÄMISYKSIKKÖ

VAIKUTTAMINEN
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3 Toiminta vuonna 2014

Vuoden 2014 painopisteenä oli vahvistaa säätiön verkostoja ja sidosryhmäyhteistyötä sekä lisätä säätiön tun-
nettuutta asiantuntijana ja vaikuttajana. 125. juhlavuosi tapahtumineen tarjosi tähän hyvän mahdollisuuden.

Juhlavuoden tapahtumat, Vuoden Vera -palkinto, upeat muotinäytökset, EU-vaalipaneeli sekä hieno juh-
lagaala toivat näkyvyyttä kohderyhmälle ja laajensivat sidosryhmäyhteistyötä. Muotinäytösprojekti tarjosi 
ainutlaatuisen tilaisuuden Metropolia ammattikorkeakoulun opiskelijoiden sekä Ruskiksen ja Lauttasaaren 
opiskelijoiden kohtaamiselle konkreettisen ja kaikkia kiinnostavan teeman, muodin ympärillä. Myös hank-
keessa mukana olevat opettajat ja Vamlasin sekä Ruskiksen oma väki oppivat paljon uutta toisiltaan. 

Muotinäytöksessä käyttäjälähtöisyys ja uudenlaiset muotiin liittyvät ratkaisut saivat paljon huomiota. Samoin 
myös Ilkka Pirttimaalle myönnetty Vuoden Vera -palkinto näkövammaisille kehittämästään mobiilisovelluk-
sesta nosti esiin vammaisille ihmisille suunnatun teknologian huikeat mahdollisuudet. Design for All -ajatte-
lun soisi lisääntyvän entisestään; se poistaa raja-aitoja ja esteellisyyttä ja tuo käyttäjät lähelle tuotekehitystä.  

Palkinnonjakotilaisuus lähensi yhteistyötä Helsingin yliopiston kanssa. Tutkijoiden paneelissa nousi esiin vam-
maistutkimuksen tärkeys ja vammaistutkimuksen metodologisen kehittämisen tarve. Tärkeää on myös paitsi 
kohderyhmän osallistaminen tutkimukseen myös vammaisjärjestöjen ja yliopistojen yhteistyön lisääminen. 

Vuosi 2014 oli myös vaalien aikaa. Säätiö hyödynsi kevään eurovaalit järjestämällä ehdokkaille paneeli-
keskustelun vammaispolitiikasta ja kuntoutuksesta. Syksyn aikana lähestyvät eduskuntavaalit tarjosivat 
mahdollisuuden osallistua erilaisiin vammaispoliittisiin tilaisuuksiin. Säätiö toi esiin kohderyhmälle tärkeitä 
teemoja kuten esimerkiksi työntekijäksi kasvaminen, työllistymisen edistäminen, harrastuksiin osallistuminen 
ja itsenäisyyden edistäminen.

Säätiön kehittämishankkeet jatkoivat aktiivista toimintaa, joka näkyi säätiön asiantuntijoiden kysynnän lisään-
tymisenä ja onnistumisina. RATKO-hankkeen myötä Linnanmäelle saatiin 10 nuorta kesätyöhön ja palkinto 
vastuullisesta kesätyönantajasta. RATKOon liittyvä tutkimushanke sai rahoituksen Työsuojelurahastolta ja 
ETU-hankkeessa kerättyä aineistoa tullaan esittelemään sosiaalipolitiikan vuosikirjassa 2016.

Lauttasaaren asumispalveluiden vuosi huipentui säätiön 125v. juhlavuoden suojelijan, rouva Jenni Haukion 
vierailuun, joka oli antoisa sekä vieraalle että asukkaille. Asumispalveluiden tuottaminen on valtakunnalli-
sesti suuressa muutoksessa ja on tärkeää miettiä, miten säätiön asumispalvelut tulevaisuudessa turvataan.

Vuonna 2014 järjestettiin kaksi kesäleiriä. Toinen leiri toteutettiin yhteistyössä Suomen viestintäkasvatusseura 
Viekkaan kanssa ja toinen oli kansainvälinen leiri pietarilaisine vieraineen. Säätiö käytti leirien toteutukseen 
ja pietarilaisvieraiden leirikuluihin keräys- ja lahjoitusvaroja.

Apurahoja jaettiin kaiken kaikkiaan 23 000 euroa. Apurahoilla tuettiin mm. kilpailumatkoja rytmisen voi-
mistelun kisoihin Los Angelesiin ja pyörätuolitanssin World Cup kisoihin Hollantiin. Säätiö tuki myös kehi-
tysvammaisten naisten taidenäyttelyn toteuttamista.
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3.1 Vaikuttamistoiminta ja 
sidosryhmäyhteistyö 
Vuonna 2014 lähestyvät eduskuntavaalit sekä europarlamenttivaalit tarjosivat mahdollisuuksia osallistua 
puolueiden järjestämiin keskustelutilaisuuksiin sekä erilaiseen muuhun yhteistyöhön mm. eduskunnan 
vammaisasiain yhteistyöryhmän kanssa. Myös käynnissä olevat projektit olivat erittäin aktiivisia sekä vai-
kuttamisessa että verkostoitumisessa.

YTRY-verkoston toiminta tiivistyi. YTRY kokoontui isolla joukolla kolme kertaa ja pienemmällä joukolla kuusi 
kertaa. Verkoston jäsenet työstivät selvitystä henkilökohtaisen avun käytöstä sekä KELAn sopeutumisval-
mennuskurssien toteutuksesta. Molemmista teemoista viestittiin eteenpäin mm. lainvalmistelijoille.

Säätiö osallistui vammaispalvelulain kommentointiin ja oli aktiivisesti yhteydessä lain valmistelijoihin. Samoin 
seurattiin sosiaalihuoltolain uudistuksen etenemistä sekä työelämäosallisuutta edistävän lainsäädäntö-
työryhmän työn edistymistä. Säätiö kävi keskusteluja myös STM:n, OPH:n ja OKM:n suuntaan vammaisten 
lasten ja heidän perheidensä asioissa.

Sidosryhmäyhteistyö oli vilkasta myös hanketoiminnan ulkopuolella. Säätiö jatkoi osallistumista SOSTE ry:n 
järjestämiin tilaisuuksiin ja tiivisti yhteistyötä mm. Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry:n, Näkövammaisten 
keskusliiton ja Invalidiliiton kanssa. Työllistymisen kentällä jatkettiin yhteistyötä Vastuullinen Kesäduuni -kam-
panjan kanssa ja jaettiin työnantajapalkinto Lasten Päivän Säätiölle sekä kunniamaininta Espoon kaupungille.

Nuorten asioissa osallistuttiin mm. Next Step -messuille sekä verkostoiduttiin tiiviimmin Seitti ry:n ja Helsingin 
kaupungin nuorisoasiainkeskuksen kanssa.

Hanketoiminnan myötä yhteistyö tutkimustahojen kanssa tiivistyi myös. Säätiö teki tutkimusyhteistyötä 
mm. Kuntoutussäätiön, FIBS ry:n ja OrtonPron kanssa. 

Vaikuttamis- ja sidosryhmäyhteistyön tapahtumia ja lausuntoja 
2014:

•	 Eduskunnan kansalaisinfo 2.4.2014 ’Vammaisten ihmisten opiskelu, arki ja työllisyys’

•	 Tapahtuma järjestettiin yhteistyössä eduskunnan Vammaisasiain yhteistyöryhmän VAMYTin, Invalidilii-
ton, Näkövammaisten keskusliiton, Kynnys ry:n ja Kehitysvammaisten tukiliiton kanssa.

•	 Säätiön ja Rehabilitation International Finnish Committee ry:n järjestämä eurovaalipaneeli kuntoutuk-
sesta huhtikuussa

•	 Vuoden Vera -palkinnonjakotilaisuus yhteistyössä Ruskiksen ja Helsingin yliopiston kanssa

•	 Osallistuminen keskustelutilaisuuteen USA:n suurlähetystössä vammaisten työllistymiseen ja yhden-
vertaisuuteen liittyen

•	 Vastuullinen Kesäduuni -kampanjan tapahtumiin osallistuminen ja parhaan vammaistyön-antajan 
palkinnonjako elokuussa.

•	 VALAS vammaispalvelulakien yhdistämistä pohtivaan työryhmään vaikuttaminen lausunnoin ja kom-
mentein sekä kuulemistilaisuuteen osallistuminen elokuussa

•	 Asiantuntijayhteistyö SDP:n vammaispoliittista ohjelmaa laatineen työryhmän kanssa 

•	 Opetusministeriön hallitusohjelmasuunnitelmiin osallistuminen kommentilla sekä opintotukilain 
kommentointi
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Sidosryhmätapahtumia projektien tapahtumien lisäksi olivat: 

•	 Next step -messuille osallistuminen tammikuussa

•	 World NGO day Helsingissä helmikuussa

•	 Vammaistutkimuksen, sosiaalipolitiikan ja toimintaterapeuttien tutkimuspäiville osallistuminen

•	 FIBS Monimuotoisuusverkoston 10-vuotisjuhla, monimuotoisuustyöpaja sekä kunniakirjan saaminen

•	 Omaishoitajat ja läheiset Liitto ry:n järjestämä kansainvälinen omaishoitajakonferenssiin osallistumi-
nen kesäkuussa

•	 Metropolia ammattikorkeakoulun kuntoutustapahtumaan osallistuminen ja esittelyständi

Työryhmät ja jäsenyydet
Jatkettiin työskentelyä aikaisempien vuosien työryhmissä. 

•	 Vammaisfoorumin työllisyysryhmään osallistuminen

•	 SOSTE ry:n työryhmiin osallistuminen

•	 Lastensairaala 2017 ry:n jäsenyys

•	 Tuettu työllistyminen ry. jäsenyys

•	 Lastensuojelun keskusliiton valtuuskunnan jäsenyys

•	 Vajaaliikkeisten kunto ry., hallinto ja hallitusjäsenyys

•	 Tapaturmaisesti vammautuneiden lasten TATU ry:n hallitusjäsenyys

•	 Rehabilitation Internationaal Finnish Committee RIFI ry:n hallitusjäsenyys

•	 FiBS ry:n hallitusjäsenyys

•	 Rayn projektien (Ratko ja ETU) ohjausryhmät sekä Työsuojelurahaston rahoittaman tutkimus- ja kehit-
tämishankkeen ohjausryhmä.

Kansainvälinen yhteistyö
Vuoden 2014 aikana säätiön kansainvälistä toimintaa olivat:

•	 Osallistuminen RIFIn kautta kansainväliseen kuntoutusalan keskusteluun ja kehittämiseen (kansainvä-
linen työkokous ja seminaari maaliskuussa, kokous ja konferenssi Varsovassa lokakuussa)

•	 RATKO-projektin ja yhteistyötahojen seminaari- ja luentomatka Saksaan työllistymiseen liittyen. Yh-
teistyö Brandenburgin osavaltion vammaisten työllistymistä edistävän kehittämishankkeen kanssa. 

•	 Vamlas valmisteli loppuvuodesta EU:n Interreg-hanketta, jonka tavoitteena on vammaisten työllis-
tämisen edistäminen avoimille työmarkkinoille. Hankekoordinaattorina toimisi saksalainen työllistä-
mistoimija USE . Suomessa muita kumppaneita hankehakemuksessa ovat VATES-säätiö ja Suomalais-
saksalainen kauppakamari.

•	 Keniasta saapui lokakuussa Kiipulan ammattiopiston kutsuma 5 vierailijan ryhmä, joka tutustui Suo-
men vammaisten palvelu- ja koulutusjärjestelmään ja vieraili Lauttasaaren opiskelija-asunnoissa. Vie-
raat edustivat mm. Kenian opetusministeriötä.

1  Union Sozialer Einrichtungen GmbH, Saksa Berliini
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3.2 Kehittämishankkeet
Vuonna 2014 säätiön käynnissä olevat kehittämishankkeet olivat aktiivisimmillaan. Säätiö myös valmisteli 
uusia hankehakemuksia valmistautuen näin vanhojen hankkeiden päättymiseen.

RATKO 
(”Ratkaisu erityistä tukea tarvitsevan työnhakijan ja työtehtävän kohtaamiseen” -projekti 
2012-2015 RAY)

Työnantajayhteistyö: 
Yhteistyötä tehtiin ADHD-liiton, Ylöjärven kaupungin, Autismisäätiön ja Linnanmäen huvipuiston kanssa. 
RATKO-mallia esiteltiin myös viidelle uudelle isolle työnantajalle, joista yksi on lähtenyt mukaan yhteistyöhön.

Työnantajayhteistyön tuloksena ADHD-liittoon luotiin RATKO-mallilla kolme eri koulutustason tehtäväkuvaa, 
joista yhdessä on ollut työkokeilija ja työkokeilijoita on tarkoitus ottaa myös jatkossa. 

Ylöjärven kaupungilla yhteistyötä tehtiin työllisyyspalveluiden ja kuntatyönantajien kanssa. RATKO-mallia 
juurruttaminen aloitettiin työllisyyspalveluiden käyttöön. Kaupungilta mukana oli kotihoito, laitospalvelut 
ja keskushallinto. Kotihoidon työtehtävät olivat sauna-assistentti, hoito-apulainen ja palvelulinja-avustaja. 
Keskushallinnossa työtehtävä oli arkistoassistentti ja laitospalveluissa hoito-apulainen. Neuvotteluja käytiin 
myös ulko- ja liikuntapaikkojen sekä puistoyksikön kanssa. Työtehtävissä työskenteli yhteensä viisi henkilöä 
kuntouttavassa työtoiminnassa. Yhteistyö jatkuu vuonna 2015, jolloin jatketaan RATKO-mallin juurruttamista 
työllisyyspalveluissa ja kuntatyönantajilla.  Ylöjärven kaupungilla pidettiin myös työllisyyspalveluiden ja 
RATKO-hankkeen yhteinen kehittämispäivä.

Autismisäätiöllä yhteistyötä tehtiin Vallilan valmennuskeskuksen, Askiston ja Tammiston asumispalveluiden 
kanssa. Vallilan valmennusyksikkö palkkaa henkilön RATKO-mallilla luotuun keittiöapulaisen tehtävään al-
kuvuodesta 2015. Autismisäätiöllä RATKO-mallia juurrutetaan työvalmennuksen käyttöön. 

Linnanmäki palkkasi kesäksi kymmenen työntekijää erityisammattioppilaitoksien ja tuetun työllistymisen 
yksikön asiakkaista. Linnanmäen rekrytoinneissa hyödynnettiin RATKO-mallia, Melba-arviointeja ja verkos-
totyönmallia. Mukana oli Luovi, Kiipula, OrtonPro, Keskuspuiston ammattioppilaitos, Validia ja Helsingin 
kaupungin tuetun työllistymisen yksikkö.  

Linnanmäen esimiehille järjestettiin koulutusta erilaisuuden kohtaamiseen, ohjaamiseen ja työhön pereh-
dyttämiseen liittyvissä asioissa. 

Linnanmäki oli myös mukana kahdessa seminaarissa kertomassa Vamlas-yhteistyöstä ja kehitetystä rekry-
tointimallista. Yhteistyö jatkuu vuonna 2015. 

Työnantajatapaamisia oli yhteensä 53 kertaa. 
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Verkostoyhteistyö:
Verkostotyötä tehtiin aktiivisesti mm. työvalmennuksen kentällä ja työnantajien kanssa.
Verkostotapaamisia oli yhteensä noin 50 ja 35 eri toimijan kanssa. Pääasialliset verkostoyhteistyökumppanit 
olivat erityisammattioppilaitokset, OrtonPro, Kuntoutussäätiö, FiBS ry., Helsingin kaupungin tuetun työllisty-
misen yksikkö, Vates, Vammaisfoorumi, Vastuullinen kesäduunikampanja http://bot.fi/jeu, Aivovammaliitto 
ja ADHD-liitto sekä työnantajat. 

RATKO oli mukana valtakunnallisissa Vatesin hallinnoimassa työvalmennuksen kehittämisryhmässä ja Vam-
maisfoorumin työllisyysryhmässä.   

Seminaarit, tilaisuudet, koulutus
RATKO-mallia esiteltiin neljässätoista eri tilaisuudessa ja näistä viidessä myös verkostotyönmallia.

Tilaisuudet olivat IMBA/Melba täydennyskoulutus (2), seminaarit (5), TE-toimiston verkostotyön koulutus-
päivä (2), työvalmennuksen verkosto ja verkostopäivä (2), Helsingin Diakoniaopisto (1) ja Pohjoiskarjalan 
kuntakokeilu (1), Helsingin nuoriso-asiainkeskus (1).

Te-hallinnon Uudenmaan tuetun työllistymisen henkilökunnalle järjestettiin kaksi verkostotyön koulutusta. 
Pohjoiskarjan kuntakokeilun työntekijöille pidettiin työnantajayhteistyökoulutusta. Osallistuttiin OrtonPron 
kanssa FiBS ry:n järjestämään Ratkaisun paikka messuihin.

Viestintä, lehtijutut, artikkelit yms.
Ratko-hanketta käsitteleviä lehtiartikkeleita on julkaistu Vatesin Kyvyt Käyttöön -lehdessä Tesso-lehdessä, 
Talouselämän verkkosivuilla sekä Fakta-lehdessä, Aivovammaliiton Aivoitus-lehdessä neljä kolumnia, artik-
kelit Sosiaalipsykologi- ja Toimintaterapeutti-lehdissä ja Kauppalehden liitteessä Tulevaisuuden työpaikat. 

Kaikille sopiva työ ja työyhteisö -tutkimus- ja kehittämishanke 
(Työsuojelurahasto 2014-2015)
Työsuojelurahasto myönsi vuoden rahoituksen RATKO-mallin tutkimisella ja kehittämiselle.  Hankkeeseen 
lähti mukaan Ylöjärven kaupunki, Autismisäätiö ja Linnanmäki. Hanketta tehdään yhteistyössä Kuntoutus-
säätiön, OrtonPron ja FiBS ry:n kanssa.  OrtonPron tutkija tarkastelee työn, tekijän ja työyhteisön kohtaamista, 
Kuntoutussäätiön tutkija tarkastelee työyhteisön kollektiivisen kokemisen ja oppimisen kuvauksia ja FiBS 
ry:n tutkija tarkastelee johtamista ja johtamisvalmiuksia. 

Juhlavuoden muotinäytöksiä  
harjoiteltiin Ruskeasuon koulussa. 
Kuva: Matti Immonen
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ETU-hanke 
(Maahanmuuttajaperheiden, jossa on vammaisia lapsia, tukeminen ja hitaan perhekeskeisen 
kotouttamismallin kehittäminen 2013 - 2015 RAY)

Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiön ETU-hankkeessa edistetään ja tuetaan maahanmuuttajaperheiden 
kokonaisvaltaista kotoutumista. Hankkeessa mukana olevat perheet saavat hankkeen kotoutumisneuvojan 
tuen. Kotoutumisneuvoja seuraa ja tukee perheitä ja auttaa näitä saamaan heille kuuluvia ja sopivia palveluja. 
Hanke toimii sillanrakentajana toisaalta kotoutuvan perheen ja yhteiskunnan ja toisaalta viranomaisten ja 
järjestöjen välillä. 

ETU-hankkeesta saadaan tietoa julkisten palveluiden käyttöä maahanmuuttajien näkökulmasta: millaisena 
suomalainen palvelujärjestelmä näyttäytyy maahanmuuttajaperheelle, jossa on vammainen lapsi. 

Lisäksi syksyllä 2014 hankkeessa toteutettiin Vamlasin ja Kuntoutussäätiön yhteistyönä valtakunnallinen 
selvitys siitä, miten kunnat ovat toteuttaneet palveluita maahanmuuttajaperheille, joissa on vammainen 
lapsi.  ETU-hankkeen tavoitteena on, että hankkeessa kerättävä ja levitettävä tieto auttaa kuntia ja järjestöjä 
kehittämään ja suunnittelemaan entistä parempia palveluita maahanmuuttajaperheille vammaisuusnäkö-
kulmaa unohtamatta. 

ETU-hanketta esiteltiin vuonna 2014 valtakunnallisilla sosiaalityön päivillä Kuopiossa ja Sosiaalipolitiikan 
päivillä Joensuussa sekä Lapsuuden tutkimuksen päivillä Oulussa. Hanketta on esitelty myös Turussa Vam-
maistutkimuksen päivillä ja Helsingissä valtakunnallisilla Kuntoutuspäivillä. Hanke järjesti seminaarin am-
mattilaisille Hyvinkäällä 8.4.2014.

Hankkeessa oli vuonna 2014 mukana yhteensä kymmenen perhettä, joista 9 Helsingistä ja 1 Hyvinkäältä. 
Perheitä tavattiin yhteensä 103 kertaa, joista 88 oli kotikäyntejä ja 15 muita tapaamisia. Perheille järjestettiin 
toimintapäivä syyskuussa yhteistyössä hankeen kouluttamien vertaisten ja Jaatinen ry:n kanssa. 
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Erilainen, mutta niin samanlainen; Sarjakuvahanke  
(syksy 2014 -2015, OKM)
Syksyllä 2014 alkoi opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama yhdenvertaisuus-kasvatushanke, joka jatkuu 
vuoden 2015 ajan. Hankkeessa koulutetaan vammaisia nuoria sarjakuvapajojen vetäjiksi. 

Pääkaupunkiseudulle koulutettiin syksyn 2014 aikana kahdeksan nuorta pajaohjaajiksi. Sarjakuvaohjaa-
jan koulutus sisälsi ohjaajakoulutuksen lisäksi esiintymiskoulutuksen. Uudet sarjisohjaajat ovat järjestä-
neet pääkaupunkiseudulla kolme sarjispajaa; Helsingin kaupungin Sarjakuvia ja räppiä -tapahtumassa 
sarjispajaan osallistui 6 nuorta, Espoo Omniassa pidettyyn Sarjispajaan osallistui 10 opiskelijaa ja Stadia 
ammattiopiston pajassa oli mukana 16 lähihoitajaopiskelijaa. Kuopiossa pidettiin vammaisten nuor-
ten pikkujoulutapahtumassa sarjispaja ja siihen osallistui 15 vammaista nuorta. Sarjakuvapajat ovat 
herättäneet kovasti kiinnostusta. Sarjakuvapajatoimintaa kuvataan tarkemmin sille avatussa blogissa.  
(http://erilainensamanlainen.wordpress.com/)

Ryhmä uusia sarjispajaohjaajia valmiina käynnistämään hankkeen, jonka teemana on yhdenvertaisuus. 
Kuva: Sanna Luoma
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Valmistelussa olleet hankkeet  
vuonna 2014

Palvelut ja kuntoutus osaksi arkea -hanke (2015)  
(Vamlas ja VLK ry.)
Vuoden 2014 lopulla valmisteltiin vuoden mittainen vuoden mittainen Vajaaliikkeisten kunto ry:n ja Vam-
maisten lasten ja nuorten tukisäätiön yhteistyöhanke. Myös CP-liitto tukee hankkeen toimintaa tarjoamalla 
hankkeelle yhteistyötä sekä tiloja. Hanke alkaa maaliskuussa 2015.

Hankkeen tavoitteena on kehittää moniammatillista verkostoyhteistyötä tukemaan vammaisten ja pitkäai-
kaissairaiden lasten ja heidän perheidensä toimijuutta, osallisuutta ja palveluiden saantia. Hanke toteutetaan 
kolmella alueella; Turun seutukunnalla, Kainuussa sekä Keski-Suomessa. 

Osallisuutta osuuskunnista  
(ESR 1.4.2015-31.12.2017)
Loppuvuodesta valmisteltiin Euroopan sosiaalirahastohanketta, jonka tavoitteena on kehittää innovatiivinen 
osuuskuntatoiminnan malli, joka tarjoaa projektin kohderyhmille matalan kynnyksen ohjaus- ja valmen-
nuspalvelua ja uudenlaisia mahdollisuuksia työllistymiseen. Hanketta koordinoi Kiipulasäätiö / Kiipulan 
ammattiopisto ja se toteutetaan yhteistyössä neljän kunnan kanssa; Oulu, Ylöjärvi, Forssa ja Kotka. Muita 
kumppaneita hankkeessa ovat Mielenterveyden keskusliitto ja ASPA. 

Osaaminen ratkaisee (Vammaiset nuoret korkeakoulusta 
työelämään, ESR) 2015 -2017
Loppuvuodesta valmisteltiin Euroopan sosiaalirahastohanketta, jossa koordinaattorina toimisi Hämeen 
ammattikorkeakoulu ja kumppanina olisi Vamlas.  Hankkeen tavoitteena on kehittää oppilaitosten toimin-
tatapoja ja hakea ratkaisuja vammaisten ja osatyökykyisten ammattikorkeakoulussa opiskelevien nuorten 
opintojen ja työllistymisen tukemiseen.

Saavutettava taiteen harrastaminen  
– SATA-hanke 2015–2018
Säätiö lupautui kumppaniksi SATA-hankkeeseen, jolle haetaan rahoitusta vuoden 2015 aikana. Hanke on 
Taiteen perusopetusliiton ja Lastenkulttuurikeskusten verkosto Taikalampun yhteishanke, jonka tavoitteena 
on lisätä erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten mahdollisuuksia harrastaa taidetta sekä tukea heidän 
perusoikeuttaan osallistua aktiivisesti ja tasa-arvoisesti kulttuurin harrastamiseen ja kulttuurielämään. 
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3.3 Koulutus ja seminaarit
Säätiö sekä järjesti itse koulutustilaisuuksia ja seminaareja sekä osallistui asiantuntijana muiden järjestämiin 
koulutuksiin. Alla olevien koulutusten ja tilaisuuksien lisäksi järjestettiin paljon asiantuntijaluentoja ja kou-
lutusta edellä mainittujen projektien toimesta.

IMBA ja Melba-käyttäjäkoulutus
Melba-koulutuksia järjestettiin kaksi ja niihin osallistui yhteensä 22 henkilöä. IMBA-koulutuksia pidettiin 
myös kaksi ja osallistujia oli 13 koulutettavaa. Käyttökoulutuksen tuotto v. 2014 21.000 €. Lisäksi aikaisemmin 
koulutuksen käyneille järjestettiin täydennys ja kertauskoulutusta 4 kertaa. Osallistujia oli 30. 

Muu koulutus
Hyvinkää – Riihimäen ammattioppilaitoksen lähihoitaja- ja koulunkäyntiavustaja-opiskelijoille pidettiin 
vammaisuutteen liittyvää koulutusta kaksi päivää marraskuussa 2014. Tilaisuuteen osallistui 30 opiskelijaa. 

Kouvolan sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille järjestettiin yhden päivän koulutus teemalla ” haastava 
käyttäytyminen ja lastensuojelu”, tilaisuuteen osallistui 28 sosiaalityön, päivähoidon, kehitysvammahuollon 
ammattilaista.

Metropolian toimintaterapeuttikoulutusohjelman opiskelijoille (30) esiteltiin Vamlaksen toimintaa joulu-
kuussa 2014.

Säätiön asiantuntijat kouluttivat yhteensä kolmessa lähiopetuspäivässä Joensuun yliopiston täydennyskou-
lutuslaitoksen koulutusprosessissa alueen työvalmentajia. Teemoina olivat työllistymisen palvelujärjestelmä, 
tuloksellinen työnantajayhteistyö sekä työnantajan ja työyhteisön tuki.

Tutkimus
Vuonna 2014 jatkettiin yhteistyötä Kuntoutussäätiön, Ortonin ja yliopistojen sekä muiden asiantuntijoiden 
kanssa tutkimusten suunnittelussa ja toteutuksessa. 

Kesäkuussa aloitettiin Työsuojelurahaston rahoittama ’Kaikille sopiva työ ja työyhteisö’ tutkimushanke, jossa 
Kuntoutussäätiön, FiBS ry:n ja OrtonPron tutkijoiden kanssa arvioidaan ja kehitetään RATKO-toimintamallia.

ETU-hankkeessa koottiin tutkimusaineistoa maahanmuuttajaperheiden palveluista ja kokemuksista. 

Syksyllä valmisteltiin selvityshanketta lasten ja perheiden palveluiden ja uudistuvan lainsäädännön kehittä-
mistarpeista, mutta hanke ei saanut rahoitusta STM:stä. Tutkimushankkeen valmistelussa syntynyttä tietoa 
hyödynnettiin kuitenkin Kuntoutus ja palvelut osaksi arkea -hankkeen suunnittelussa. 

3.4
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Harrastustoiminta
Juhlavuotenaan säätiö toi lasten ja nuorten omaa osaamista esiin juhlavuoden tapahtumissa. Nuoret olivat 
mukana muotinäytösten ja juhlagaalan suunnittelussa ja toteutuksessa mm. malleina ja muusikkoina. Nuoria 
haastateltiin eri medioihin ja he pääsivät kertomaan osaamisistaan ja harrastuksistaan. Lisäksi sarjakuvapajat 
sekä leirit tarjosivat mahdollisuuden osallistumiseen ja uuden oppimiseen.

Vuonna 2014 säätiö: 

•	 järjesti toukokuussa kaksi muotinäytöstä Helsingin Kampissa ja Tampereen Koskikeskuksessa yhteis-
työssä Metropolian opiskelijoiden kanssa

•	 järjesti kesäkuussa vammaisten ja ei vammaisten nuorten viestintäleirin yhteistyössä Viestintäkasva-
tusseuran ja Seitin kanssa. 

•	 Järjesti kansainvälisen lasten leirin Ruskiksen koululla elokuussa. Mukana oli pietarilaisia lapsia ja ohjaa-
jia. 

•	 tuki Heurekan Tiedekummit toiminnan kautta Vantaan Uomarinteen koulun erityisluokan retkeä 
Heurekaan.

3.5

Muotinäytöstunnelmia Kampin ostoskeskuksesta.
Kuva: Kari Sorsa
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Asumispalvelut
Säätiö jatkoi yhteistyötä HOASin ja kuntien kanssa tarjoten vammaisille opiskelijoille vammaispalvelulain 
mukaista ympärivuorokautista asumispalvelua. Säätiö tarjosi vuonna 2014 asumispalveluita Helsingin Lautta-
saaressa yhteensä 21 opiskelija-asuntoon. Vuonna 2014 kaikki asunnot olivat käytössä ja asukkaita oli yhteensä 
24, joista lyhytaikaishoidossa oli 3 asukasta (KA 74,5 %). Vaihtuvuutta oli jonkin verran. Asuntojen käyttöaste 
oli 94,77 %. Säätiön asumispalveluita hankki yhteensä 11 kuntaa. Suurin ostaja oli Helsingin kaupunki, joka 
hankki asumispalveluita yhteensä kymmenelle asukkaalle. 

Säätiön palvelutuotannolle myönnettiin vuonna 2012 Reilu Palvelumerkki, joka uusittiin vuonna 2014. Merkkiä 
hyödynnettiin aktiivisesti asumispalveluiden markkinoinnissa ja tiedotuksessa ja laadun varmistamisessa. 
Vuoden aikana asumispalveluiden markkinoinnissa otettiin laajemmin käyttöön myös sosiaalinen media.

Vuoden aikana säätiö osallistui aktiivisesti valtakunnalliseen keskusteluun asumispalveluiden kehittämisestä 
ja järjestöjen sekä muiden voittoa tuottamattomien yhteisöjen palveluntuottamisen tulevaisuudesta. Säätiö 
jatkoi Reilu Palvelu ry:n jäsenenä ja osallistui myös Yhteiskunnallisten yritysten Arvo -liiton keskustelutilai-
suuksiin.

Syksyllä asukkaille tehtiin asukastyytyväisyyskysely, minkä pohjalta nousi kehittämisideoita laadun edelleen 
parantamiseksi. Palvelun laatuun oltiin pääsääntöisesti tyytyväisiä, ruuhka-aikoihin toivottiin enemmän 
resursseja. Asukasinfoja, joissa on ollut mukana vieraileva henkilö, on pidetty 4 kertaa. Asukasinfoissa on 
ollut teemana asuminen, kansainvälisyys, harrastukset sekä nuorisotoiminta. Asukkaiden kerhohuoneella 
on ollut miesten että tyttöjen iltoja sekä ystävänpäivä-, pihajuhla- ja pikkujoulutapahtumia.

Säätiö toteutti pienimuotoisen ohjaus- ja neuvontahankkeen asukkaiden opintojen ja työllistymisen tueksi. 
Asukkaat osallistuivat yhden asumispalveluohjaajan opinnäytetyön tekemiseen vastaamalla sähköiseen 
kyselyyn ja muutamaan haastatteluun keväällä. Halukkaille järjestettiin mahdollisuus ohjauskeskusteluun, 
jossa selviteltiin tulevaisuuden toiveita ja mahdollisuuksia. 

Säätiössä uusittiin palvelukuvaukset kunnille sekä kehitettiin palautejärjestelmiä. Lisäksi otettiin käyttöön 
uusi sähköinen kalenteri helpottamaan asukkaiden ja ohjaajien arkea.

Säätiön asumispalveluohjaajille laadittiin uudenlaiset tehtävänkuvat tukemaan henkilöstön monimuotoi-
suutta ja osaamisalueita. Ohjaajien ammatillista osaamista kehitettiin edelleen ja heidän työnsä tukemiseksi 
hankittiin 10 kertaa työnohjausta. 

3.6

Juhlavuoden suojelija 
rouva Jenni Haukio 

vieraili Lauttasaaren 
opiskelija-asunnoissa 

joulukuussa.  
Kuva: Annukka Autio
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Viestintä 
Vuoden 2014 viestintä keskittyi juhlavuoden viestintään. Juhlavuotta varten säätiö osti Viestintäheimo Oy:ltä 
ja Tuuma & Toimi Oy:ltä viestinnän ja graafisen suunnittelun palveluita. Juhlavuoden ilmeestä ja materiaa-
leista sovittiin yhdessä Vamlasin ja Ruskiksen kanssa. 

Juhlavuoden viestinnälliset tavoitteet toteutuivat hyvin ja tapahtumat saivat mukavasti julkisuutta sekä 
radiossa, tv:ssä että lehdistössä. Myös sosiaalisessa mediassa ja sähköisissä viestintäkanavissa saatiin näky-
vyyttä. Erityisesti muotinäytökset ja marraskuun juhlagaala saivat ansaittua huomiota.

Säätiö näkyi vuonna 2014 myös valtakunnallisessa Suomen lasten ja nuorten säätiön Kesäduuni 2014 -hank-
keessa yhteistyökumppanina. Säätiö osallistui kampanjan tapahtumiin ja toi mukaan kokemusasiantuntijoita. 
Lisäksi pyydettiin nuoria tekemään kesäduunivideoita kampanjaan. Säätiö myös palkitsi Linnanmäen ja 
Espoon kaupungin hyvinä esimerkkeinä vammaisten ja erityistä tukea tarvitsevien nuorten työllistämisestä. 

Säätiö osallistui myös näyttävään Tulevaisuuden työpaikat -tapahtumaan syksyllä. Tapahtumassa säätiö 
piti puheenvuoron ja pääsi suoraan kontaktiin isojen yritysten henkilöstöjohdon kanssa. Säätiö oli myös 
tapahtuman keräyksen kohteena. 

Näkyvyyttä tuli myös Monster Oy:n taholta, joka valitsi säätiön joulukeräyskohteekseen. Samalla tehtiin 
juttu vammaisten nuorten työllistymisestä ja työnhausta, joka julkaistiin Monsterin omassa erittäin laajalle 
levinneessä sähköisessä lehdessä.

3.7

Vamlasin toiminnanjohtaja Pauliina Lampinen ja Ruskeasuon kou-
lun rehtori Leena Airaksinen yhteisessä 125-vuotisjuhlagaalassa. 
Kuva: Pentti Hokkanen



18

Henkilöstö ja hallinto
Säätiön hallitus koostui seitsemästä jäsenestä ja seitsemästä varajäsenestä. Hallituksen kokoonpanoon tuli 
pieniä muutoksia vuoden aikana, kun yksi varsinainen jäsen jäi eläkkeelle ja hänen tilalleen valittiin varajäsen. 
Loppuvuodesta säätiöllä oli täyttämättä yksi varajäsenen paikka. Hallitus kokoontui vuoden aikana viisi 
kertaa. Syyskuun kokouksen yhteydessä pidettiin iltapäiväseminaaria, jonka aiheena oli säätiölain uudistus.

Säätiön hallitus, varsinaiset jäsenet 2014
Jouko Kalliomaa, puheenjohtaja
Heikki Teittinen, varapuheenjohtaja
Anneli Kiljunen
Toini Harra
Liisa Heinämäki
Tuula Okkola-Tella
Kirsti Ruusila (eläkkeelle kesäkuussa)
Leena Airaksinen 1.7.2015-

Varajäsenet 2014
Pia Sundell
Helinä Hulkkonen
Leena Airaksinen 30.6.2014 saakka
Janet Grundström
Mikko Arola
Kaisa Rönkä
Marja Pihnala

Henkilöstö koostui vuonna 2014 yhteensä 29 henkilöstä, joista keskustoimistossa työskenteli toiminnanjoh-
taja ja toimistonhoitaja. Kehittämisyksikön henkilöstö koostui kehittämispäälliköstä, kahdesta suunnittelijasta 
sekä neljästä määräaikaisesta projektityöntekijästä (RATKO-hanke 2 ja uusi ETU-hanke 2 työntekijää). Lisäksi 
kehittämisyksikössä työskenteli osa-aikainen tuntityöntekijä syys-joulukuussa. Asumispalveluyksikössä työs-
kenteli johtajan ja 50 % toimistoapulaisen lisäksi 16 asumispalveluohjaajaa. Lisäksi Lauttasaaren yksikössä 
työskenteli osa-aikainen (42 %) isäntä opiskelijoiden vapaa-ajan ohjaajana sekä pienten korjaus- ja muiden 
aputöiden tekijänä.

Kesällä 2014 säätiö palkkasi yhden vastavalmistuneen vammaisen sosionomin kesätyöntekijäksi ja samalla 
osallistui Suomen Lasten ja nuorten säätiön Kesäduuni 2014 -kampanjaan vastuullisena työnantajana. 

Hallinnon kehittämistä jatkettiin. Säätiön perehdytyskansio otettiin alkuvuodesta käyttöön ja samalla kevään 
aikana muokattiin säätiön toimintakäsikirja sähköiseen muotoon. Näin toimintakäsikirjan päivittäminen on 
helpompaa. Toimintakäsikirjaan yhdistettiin kaikki voimassa olevat säätiön toimintaa koskevat ohjeet sekä 
lainsäädäntö. Sekä perehdytyskansio että toimintakäsikirja käytiin läpi koko henkilöstön kanssa.

Säätiö laati toimintakäsikirjan työstämisen yhteydessä henkilöstöohjelman, johon sisällytettiin myös koulu-
tussuunnitelma, tasa-arvosuunnitelma sekä yhdenvertaisuussuunnitelma. Toimintaa arvioitiin suunnitelman 
mukaisesti ITE-arviointityökalua käyttäen. 

4
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Henkilöstön kehittäminen
Säätiön tavoitteena on kehittää ja ylläpitää henkilöstönsä osaamista ja asiantuntijuutta. Tavoitteena on, että 
kehittämistehtävissä toimivilla henkilöillä on korkeakoulututkinto ja asumispalvelu-ohjaajilla on kaikilla alan 
ammatti- tai korkeakoulututkinto.

Säätiössä kokeiltiin vuoden aikana kahta uutta tapaa kehittää ja jakaa henkilöstön osaamista. Yhtäällä jär-
jestettiin viisi henkilöstön omien asiantuntijoiden 1-2 tunnin tilaisuutta, jossa joku henkilöstöstä alusti ja 
keskustelutti muita erilaisista aiheista. 

Sisäisiä teemakoulutuksia järjestettiin seuraavista aiheista: 

•	 Työllistämisen palvelujärjestelmä ja työhönvalmennus

•	 Toimintakyky ja ammatillinen kuntoutus 

•	 Lasten ja perheiden palvelut erityisesti maahanmuuttajien näkökulmasta

•	 Kohtaaminen ja vuorovaikutus draaman keinoin

•	 Esteettömyys ja sen edistäminen 

Toinen uusi tapa oli toteuttaa henkilöstön toimesta erilaisia tutustumiskäyntejä. Asumispalveluyksikön hen-
kilöstö tutustui mm. muihin asumispalveluita tuottaviin yksiköihin ja kehittämisyksikön toimijat erilaisiin 
työllistämisyksiköihin ja oppilaitoksiin. Kokemukset tutustumiskäynneistä jaettiin yhteisesti.

Lauttasaaren yksikössä kaikilla työntekijöillä on voimassa oleva ensiapu I -taidot. Ergonomiapassin suoritti 
4 työntekijää. Ergonomiakouluttajakoulutuksen kävi kaksi työntekijää. Lyhytaikaisia 3-6 päivän pituisia oh-
jaajakoulutuksia kävi 3 työntekijää. Turvallisuusvastaavan koulutuksen kävi 2 työntekijää. Oppisopimuksella 
lähihoitajaksi valmistui 2 työntekijää. Yksi työntekijä valmistui joulukuussa kuntoutusohjaajaksi. Yhteisö-
pedagogiksi lähti opiskelemaan yksi työntekijä työn ohella. Lauttasaaressa asuvista nuorista vammaisista 
opiskelijoista moni on toiminut kokemusasiantuntijana useissa eri tapahtumissa. Kaikkiaan Lauttasaaren 
henkilöstön koulutuspäiviä oli 76 pv.

Säätiön kehittämisyksikön asiantuntijat osallistuivat hankkeiden suunnitelmien mukaisesti erilaisiin sidos-
ryhmätapaamisiin ja seminaareihin. Suunnittelijat osallistuivat mm. kansainvälisten hankkeiden koulutuksiin 
sekä ohjauskoulutukseen. Kaiken kaikkiaan kehittämisyksikön koulutuspäiviä oli 46 pv.

Säätiön johto osallistui aktiivisesti mm. säätiölain uudistusta ja verotusta koskeviin koulutuksiin sekä päivitti 
tietojaan työsuhdeasioissa. Lisäksi säätiön toimistonhoitaja osallistui henkilöstöhallinnon ohjelmaan liittyviin 
koulutuksiin. Keskustoimiston koulutuspäivät 7 pv. 

4.1
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4.2 Työhyvinvointi ja virkistystoiminta
Säätiö jatkoi työhyvinvoinnin ohjelmaa ja siinä sovittuja asioita suunnitelman mukaan. Säätiön työhyvin-
vointiohjelma ja työterveyshuolto toteutettiin yhteistyössä Mehiläinen Oy:n kanssa. Säätiö jatkoi Smartum 
-liikunta- ja kulttuurisetelien käyttöä. Jokaisella yli vuoden työsuhteessa olevalla kokoaikaisella työntekijällä 
on oikeus kuuteen 5 euron arvoiseen seteliin kuukaudessa. Osa-aikaiset työntekijät saavat saman oikeuden 
suhteessa työaikaansa.

Säätiö jatkaa työhyvinvointitiimin hyväksi havaittua toimintaa. Työhyvinvointitiimin tehtävänä on paitsi toi-
mia työsuojelutoimikuntana ja valvoa hyvinvoinnin ja työturvallisuuden toteutumista, myös toimia säätiön 
työhyvinvointitapahtumien ja virkistystapahtumien koordinaattorina. Työhyvinvointitiimin jäsenet voivat 
osallistua myös alan koulutuksiin tarpeen mukaan. Tiimi palvelee koko henkilöstöä ja toimii tahona, johon 
voi ottaa yhteyttä kaikissa työterveyteen, työhyvinvointiin ja työsuojeluun liittyvissä yleisissä asioissa. 

Vuonna 2014 toteutettiin seuraavat työhyvinvointiin, 
arviointiin ja virkistykseen liittyvät tapahtumat:

•	 Tallinnan risteily 14.3. jossa käytiin läpi työhyvinvointikyselyn tulokset

•	 Riskikartoitukset sekä Lauttasaaren yksikössä että keskustoimistossa keväällä

•	 Tyky-päivä Linnanmäellä (1/2 päivä) elokuussa

•	 ITE-arvioinnit ja niiden yhteenveto

•	 Yhteiset kehittämispäivät johtoryhmälle 13.-14.8. , Lauttasaaren henkilöstölle 3.9. sekä kehittämisyksi-
kölle 30.10.

•	 Henkilökohtaisen työergonomian luento ja jokaisen kehittämisyksikön työpisteen tarkistus

Säätiön henkilöstön työterveyshuollon kulut v. 2014 olivat 18884,56 euroa ilman KELA-korvausta
 ja sairauspoissaolopäiviä kertyi 342 päivää.
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Tilinpäätös 2014 5
Koulutustuotot

31 324 129 346
11 299

359 155

44 803
40 568

66 8041 229 672

Vuokratuotot

Palvelutuotot

RAY ja muut
Työllistämistuet

LAH-tuotot

Muut satunnaiset

Asumispalvelukorvaukset

Palkat-1 137 640

-231 047

-64 402
-11128

-315 225

-190 305

Palkkojen sivukulut

Muut henkilöstökulut

Poistot
Yleiskulut

Toiminnasta aiheutuneet kulut

Kulut 2014 

Tuotot 2014 

Laitteet ja investoinnit
Lauttasaaressa investoitiin uusiin esteettömiin keittiöihin hallituksessa syyskuussa 2013 sovitun suunnitelman 
mukaisesti. Lisäksi investoitiin joidenkin asuntojen ovipumppujen laitteistojen uusimiseen. Lisäksi uusittiin 
Miratel-kutsujärjestelmään liittyviä rannekkeita.

Säätiö uusi tietokoneita ja hankki kolme uutta tietokonetta, yhden tablettitietokoneen sekä kolme uutta 
matkapuhelinta. Säätö jatkoi kopiokoneiden leasing-sopimuksia. 

4.3



 Vammaisten Lasten ja nuorten tukisäätiö TULOSLASKELMA 
01.01.2014-31.12.2014 

1.1.2014 1.1.2013

Rahayksikkö EURO 31.12.2014 31.12.2013

 VARSINAINEN TOIMINTA

 Tuotot
   Tuotot yhteensä 1 982 971,20 1 942 768,69

 Kulut
 Palkat

   Palkat yhteensä -1 137 639,86 -1 076 616,65

 Palkkojen sivukulut

   Palkkojen sivukulut yhteensä -231 046,99 -227 537,79

 Muut henkilöstökulut

   Muut henkilöstökulut yhteensä -64 401,74 -40 444,37

 Poistot

   Poistot yhteensä -11 128,18 -9 099,30

 Yleiskulut

   Yleiskulut yhteensä -315 225,35 -337 971,55

 Toiminnasta aiheutuneet kulut

   Toiminnasta aiheutuneet kulut yhteensä -190 304,77 -152 723,80

   Kulut yhteensä -1 949 746,89 -1 844 393,46

 Toiminnanalan kate 33 224,31 98 375,23

Varsinaisen toiminnan yhteistuotot ja- 
kulut
 Siirto toiminnanaloikke ja projekteille

  Kulut -20 000,00 0,00

 Kulut yhteensä -20 000,00 0,00

 Tuotto-/kulujäämä 13 224,31 98 375,23

 VARAINHANKINTA
 Tuotot
   Tuotot yhteensä 13 348,81 4 083,00

 Varainhankinnan kate 13 348,81 4 083,00

 Tuotto-/kulujäämä 26 573,12 102 458,23

 SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA
 Tuotot
   Yhteensä 115 565,68 102 235,69

   Tuotot yhteensä 115 565,68 102 235,69

 Kulut
   Yhteensä 38 405,49 -7 517,57

   Yhteensä -29 394,16 -7 663,88

   Kulut yhteensä 9 011,33 -15 181,45

 Sijoitus- ja rahoitustoiminta yhteensä 124 577,01 87 054,24

 Tuotto-/kulujäämä 151 150,13 189 512,47

SATUNNAISET ERÄT
 Tuotot
   Yhteensä 28 425,25 0,00

Satunnaiset erät yhteensä 28 425,25 0,00

 OMAKATTEISET RAHASTOT
   Tuotot 77 635,73 94 847,38

   Kulut -31 190,48 -32 868,74

  Sisäiset siirrot -46 445,25 -61 978,64

 Yhteensä 0,00 0,00

 TILIKAUDEN TULOS 179 575,38 189 512,47

TILINPÄÄTÖSSIIRROT
 Tilinpäätössiirrot -11 244,30 -10 955,98

 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 168 331,08 178 556,49



9775 Vammaisten Lasten ja nuorten tukisäätiö 
Tilikausi 1.1.2014-31.12.2014 

TASE 

Rahayksikkö EURO 31.12.2014 31.12.2013

 V a s t a a v a a

 PYSYVÄT VASTAAVAT

 Aineelliset hyödykkeet
      Koneet ja kalusto 33 384,53 27 297,89

      Aineelliset hyödykkeet yhteensä 33 384,53 27 297,89

 Sijoitukset
      Muut osakkeet ja osuudet 1 142 717,97 1 062 874,21

      Muut saamiset 306 190,96 131 338,39

      Sijoitukset yhteensä 1 448 908,93 1 194 212,60

 Pysyvät vastaavat yhteensä 1 482 293,46 1 221 510,49

 OMAKATTEISTEN RAHASTOJEN VARAT
      H ja K Henrikssonin rahasto 88 437,70 91 027,17

      E Rantalan rahasto 792 129,83 736 820,37

      H Kanasen rahasto 41 744,96 44 093,43

      Lapsi-invalidien tuki ry 62 062,19 64 834,46

 Omakatteisten rahastojen varat yhteensä 984 374,68 936 775,43

 VAIHTUVAT VASTAAVAT

 Saamiset

 Lyhytaikaiset

      Myyntisaamiset 97 236,48 130 662,03

      Muut saamiset 38 781,00 28 693,92

      Siirtosaamiset 1 439,00 19,24

      Lyhytaikaiset yhteensä 137 456,48 159 375,19

 Rahat ja pankkisaamiset 111 935,61 91 568,96

 Vaihtuvat vastaavat yhteensä 249 392,09 250 944,15

 V a s t a a v a a    y h t e e n s ä 2 716 060,23 2 409 230,07



9775 Vammaisten Lasten ja nuorten tukisäätiö 
Tilikausi 1.1.2014-31.12.2014 

TASE 

 V a s t a t t a v a a

 OMA PÄÄOMA
 Säädepääoma 84,09 84,09

 Sidotut rahastot
      Omakatteiset rahastot 984 374,68 936 775,43

      Muut sidotut rahastot 109 260,76 99 878,26

 Vapaat rahastot 139 263,67 143 863,67

 Käyttöpääoma 932 435,08 753 878,59

 Tilikauden tulos 168 331,08 178 556,49

 Oma pääoma yhteensä 2 333 749,36 2 113 036,53

 VIERAS PÄÄOMA

 Lyhytaikainen
      Saadut ennakot 59 669,62 0,00

      Ostovelat 43 527,46 40 957,18

      Muut velat 43 909,51 25 804,09

      Siirtovelat 235 204,28 229 432,27

      Lyhytaikaiset  yhteensä 382 310,87 296 193,54

 Vieras pääoma yhteensä 382 310,87 296 193,54

 V a s t a t t a v a a     y h t e e n s ä 2 716 060,23 2 409 230,07
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