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Tukilinja-säätiön toimintakertomus 2020

Tukilinja-säätiö 
Tukilinja-säätiön tarkoituksena on vammaisten ja pitkäaikaisesti toimintarajoitteisten 

henkilöiden yhdenvertaisuuden ja tasavertaisten toimintamahdollisuuksien edistä-

minen. Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö jakaa apurahoja yksityishenkilöille ja 

yhteisöille. Myönteisiä apurahapäätöksiä tehtiin toimintakaudella 1.1.–31.12.2020 

yhteensä 646 940,41 eurolla. 

Tukilinja-säätiö tuki Special Rescue -ryhmän perustamista Sastamalan VPK:hon. Pelastustaitoja harjoittelee 
kuvassa Joni Wallin, varusteiden pukemisessa avustaa ryhmän perustaja ja ohjaaja Markku Salminen.
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Tukitoiminnan 
periaatteet
Tukilinja-säätiö on ainoa vammaisalan toimija Suomessa, joka suuntaa tukensa kai-

kille tuen tarpeessa oleville vammaisille ja pitkäaikaisesti toimintarajoitteisille hen-

kilöille diagnoosista ja iästä riippumatta. Apurahat on tarkoitettu henkilöille, joilla 

on pitkäaikainen fyysinen tai psyykkinen toimintarajoite, joka vaikeuttaa arjessa toi-

mimista. Liikunta- ja aistivamman ohella tällaisen rajoitteen voivat aiheuttaa myös 

pitkäaikaissairaus, mielenterveysongelma tai neurologinen poikkeavuus.

Yhdenvertaisuuden edistämiseksi apurahat suunnataan ensisijaisesti vähävaraisille, 

toimintarajoitteisille yksityishenkilöille, jotka asuvat Suomessa pysyvästi. Apurahoja 

voidaan myöntää myös pienten yhteisöjen toimintaan. Lisäksi säätiö jakaa apura-

hoja ja kannustuspalkintoja yhteistyössä muiden vammaisalan toimijoiden kanssa.

Apurahat on tarkoitettu edistämään saajan koulunkäyntiä, opiskelua, työllistymistä 

ja harrastamista. Niillä voidaan tukea myös muuta itsenäistä ja aktiivista toimintaa, 

joka edistää osallisuutta yhteiskunnassa.
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Apurahoja myönnetään seuraavassa 

tärkeysjärjestyksessä:

1. Työllistymisen tukeminen.

2. Koulunkäynnin ja opiskelun tukeminen.

3. Harrastamisen ja aktiivisen elämän tukeminen.

Apurahoja ei myönnetä yleisiin elinkustannuksiin, 

hoitokuluihin, terapiakuluihin ja -välineisiin tai sellai-

seen toimintaan tai välineisiin, jotka työnantaja, va-

kuutuslaitos tai julkisen sektorin toimija on lain mu-

kaan velvollinen hakijalle kustantamaan. Apurahoja ei Piirros: Kaisa Leka. 

myönnetä myöskään kuntien tai kaupunkien oman 

toiminnan tai niiden omistamien laitosten ja yhtiöi-

den (esimerkiksi asumisyksiköiden) toiminnan kului-

hin tai välinehankintoihin. Tukilinja-säätiön apurahoja 

ei pääsääntöisesti myönnetä takautuvasti.
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Tukitoiminnan 
keinot
Säätiö myöntää tukensa siten, että se kohdistuu suoraan tuetusta toiminnasta ai-

heutuviin kuluihin tai tarvittavan apuvälineen hankintaan. Siksi suurin osa tuesta 

toimitetaan perille laskutuslupien muodossa. Säätiö myös hankkii osan myöntä-

mistään, varsinkin tietoteknisistä apuvälineistä sellaisten tuen saajien puolesta, joille 

apuvälineen valinta ja hankkiminen on toimintarajoitteen vuoksi haasteellista. 

Hakemusten yksilöllisen käsittelyn ja tuen perillemenon varmistamiseksi säätiössä 

työskentelee neljä tukitoiminnan työntekijää, joiden työtehtäviin kuuluu myös antaa 

asiantuntevaa neuvontaa toimintarajoitteisille henkilöille tarjolla olevista palveluista 

ja tukitoimista sekä tietoteknisistä apuvälineistä. 

Auttaminen ei ole aina helppoa vaan vaatii ammattitaitoa. 
(Väinö Heinosen kuvitus Tukilinja-lehden 3/2020 artikkeliin Koirakommelluksia.)
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Tukitoiminta 
vuonna 2020 
Tukilinjan toimintavuosi 2020 oli poikkeuksellisen haastava sekä yhteiskunnan ta-

pahtumien että oman toiminnan kehittämisen osalta. Vuoden alussa otettiin käyt-

töön uusi apurahojen asiakasjärjestelmä, ja heti maaliskuussa sen avulla jouduttiin 

siirtymään etätyöhön. Kesäkuussa säätiö muutti edullisempiin toimitiloihin ja syk-

syllä aloitettiin rahankeräys. Tässä yhteydessä uusittiin myös nettisivut, jotka samalla 

muokattiin saavutettavammiksi. 

Toimintakaudella säätiölle saapui yli 1500 apurahahakemusta ja säätiön tukitoimin-

nan toteuttamisesta vastaava toimielin Tukilinjafoorumi teki 858 myönteistä tuki-

päätöstä. Yksityishenkilöille myönnettiin 820 apurahaa ja yhteisöille 38 apurahaa. 

Lukuun sisältyvät myös ne apurahat, joissa päätökset valmisteltiin yhteistyössä toi-

sen vammaisalan yhteisön kanssa.

10-vuotiaalle, liikuntaa rakastavalle Kianalle hankittiin apurahalla puolapuut, sukset ja tukilenkkarit. 
Susanna-äiti ja Kiana käyvät usein  yhdessä pyöräilemässä.
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Vuonna 2020 säätiö myönsi apurahoja yhteensä 

646 940,41 eurolla eli kuukausittain noin 54 000 eu-

rolla. Toimintakaudella maksettiin tukena 628 874,90 

euroa. Toimintakaudella myönnetyt ja maksetut apu-

rahat pienenivät hieman viime vuodesta. Tämä johtui 

lähinnä siitä, että apurahoja haettiin koronaepidemian 

alkukuukausina tavanomaista vähemmän yhteiskun-

nan monien toimintojen sulkeuduttua. 

Apurahojen määriin mainitaan tarkennuksena vielä pe-

ruste siihen, miksi tilikaudella tehtyjen tukipäätösten ja 

maksettujen tukien summa ei ole sama. Tukena hankit-

tavien apuvälineiden hankintasumma ei usein ole vie-

lä päätöshetkellä tarkasti tiedossa, vaan siitä kirjataan 

päätökseen kustannusarvio. Tilinpäätökseen apurahat 

kirjataan sitä vastoin suoritusperusteisesti siten, että 

ne apurahat, joita ei ole maksettu saman tilikauden 

aikana, kirjautuvat niille myöhemmille tilikausille, jol-

loin ne tulevat maksuun. Osa apurahoista maksetaan 

myös osamaksuina pidemmän ajan kuluessa. Niiden 

summissa voi tapahtua muutoksia tuetun toiminnan 

keskeytyessä tai kustannusten muuttuessa. 

Yksityishenkilöille myönnetyn apurahan enimmäis-

summa oli 4999 euroa, koska lahjaverotuksen raja on 

5000 euroa. Yhteisöille myönnetyt apurahat voivat 

olla tätä suurempia. Käytännössä yksityishenkilöille 

myönnetyt apurahat ovat yleensä olleet maksimi-

summaa pienempiä, koska niihin vaikuttavat sekä 

yksilölliset tarpeet että tukitoiminnan kohdistamisen 

painopisteet (ks. edellä Tukitoiminnan kohdistamisen 

periaatteet). 

Tuki toimitettiin saajalle pääasiallisesti joko hankittuna 

välineenä tai laskutuslupana sovittuun hankintapaik-

kaan. Vain poikkeustapauksessa tuki maksetaan suo-

raan tuen saajan tilille. Tällöin saajalta edellytetään 

ostokuitin toimittamista.

Alkuvuodesta 2020 otettiin käyttöön tukitoiminnan 

uusi digitaalinen asiakasjärjestelmä. Järjestelmän ke-

hittämistä jatkettiin loppuvuonna yhteistyössä sen 

käyttöönotosta vastaavan yrityksen, Web-veistämö 

Oy:n, kanssa. 

Uuden järjestelmän tavoitteena oli selkeyttää haku-

prosessia tuen hakijoille sekä tehostaa ja joustavoittaa 

apurahojen käsittelyä säätiössä. Tämän lisäksi tavoit-

teena oli myös kehittää tuen kohdistumisen ja sisäl-

lön tilastointia. Uusi ohjelmisto soveltuu aikaisempaa 

paremmin etätyöhön ja se toikin juuri tarvittavalla 

hetkellä uusia työkaluja tukitoiminnan käyttöön. 

Ohjelmistoon liittyvän kehitysprosessin yhteydessä 

päivitettiin myös apurahojen painopisteitä ja hakuoh-

jeita. Tukitoiminnan työntekijät pyrkivät poikkeuso-

loissakin pitämään osaamistaan ajan tasalla osallistu-

malla alan toimijoiden järjestämiin webinaareihin ja 

verkkokoulutuksiin.

Aivovamman saanut triathlonisti Robson Lindberg hankki apurahalla kameran 
yritystoimintansa markkinoinnin tueksi.
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Viestintä
Kuluneena toimintavuotena yhteydenpitokeinot apurahojen hakijoiden kanssa 

muuttuivat sekä uuden asiakasjärjestelmän että koronapandemian aiheuttaman 

etätyön vuoksi. Tukityöntekijöiden puhelinneuvonta-aikaa oli jouduttu jo ennen 

pandemia-aikaa hieman lyhentämään, jotta voitiin tehostaa kasvaneen hakemus-

määrän käsittelyä. Etätyösuositus vähensi osaltaan mahdollisuutta puhelinneuvon-

nan järjestämiseen. Sähköpostitse neuvontaa jatkettiin kuitenkin normaaliin tapaan 

ja puhelinneuvonnassa takaisinsoittomenetelmä osoittautui näissä oloissa toimi-

vaksi. Puhelinpäivystystä pyrittiin jatkamaan vähintään 2 päivänä viikossa. Asiakkaille 

tarjottiin myös mahdollisuutta jättää soittopyyntö tekstiviestitse.

Postitus tuen hakijoille väheni ja pääasialliseksi viestintäkanavaksi tuli sähköposti. 

Myönteisiin apurahapäätöksiin liittyvät päätösasiakirjat lähetettiin kuitenkin edelleen 

postitse. Muu viestintä, kuten kielteiset päätökset ja kyselyt, pyrittiin asian luonteesta 

riippuen lähettämään joko sähköpostitse tai turvapostin välityksellä. 

Loppusyksyllä Tukilinjan nettisivut uudistuivat ja ne muokattiin saavutettavuusdi-

rektiivin vaatimusten mukaisiksi. Tässä yhteydessä myös Apurahat -osiota selkey-

tettiin. Painopisteiden mukaisten hakemusten tekemistä pyrittiin helpottamaan 

esimerkiksi siten, että hakuohjeita pääsee lukemaan suoraan sähköisen hakemuk-

sen asianomaisten kohtien kautta. Uudistuneet nettisivut ja apurahojen hakuohjeet 

ovatkin saaneet käyttäjiltä selkeydestään kiitosta. 

Toimintakauden aikana jatkettiin apurahan hakijoiden neuvontaa heidän lakisäätei-

sistä oikeuksistaan. Monia ohjattiin hakemaan heille kuuluvaa tukea kunnan vam-

maispalveluista, Kelasta sekä sairaanhoitopiirien apuvälineyksiköistä. Tukitoiminnan 

työntekijät antoivat neuvontaa myös sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille, joilta 

tuli yhteydenottoja asiakkaiden elämäntilanteisiin liittyen. 
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Apurahojen saajat 
Maaliskuussa 2020 alkanut korona-aika vaikutti Tukilinjan apurahahakemusten 

määrään niitä vähentävästi. Erityisesti maalis–huhtikuun aikana hakemuksia saapui 

selvästi vähemmän kuin vastaavana aikana aiempina vuosina. Tämän voidaan arvi-

oida johtuneen paitsi yhteiskunnan sulkeutumisesta myös siitä, että hakemusten 

tekemisessä normaalisti auttavat ammattihenkilöt, kuten terapeutit ja erityispeda-

gogit, olivat nyt huonommin tavoitettavissa. Osaltaan saattoi vaikuttaa myös Tuki-

linjan puhelinneuvonnan supistuminen. 

Vuonna 2020 jaettu tuki jakautui maantieteellisesti edelleen väestöpohjan mukai-

sella tavalla tasaisesti ympäri Suomea. Merkillepantavaa oli, että noin puolella tuen 

saajista oli päärajoitteena psyykkinen toimintarajoite. Myös kehitysvammat sekä 

neurologiset ja neuropsykiatriset rajoitteet olivat tuen saajilla yleisiä. Tukilinjan tuki 

jaetaan hakemusten perusteella eikä sitä painoteta aktiivisesti mihinkään vamma- 

tai sairaustyyppiin. Se pyritään kuitenkin kohdistamaan henkilöihin, joita yhteiskunta 

ei riittävästi tue ja jotka eivät siten ole yhdenvertaisessa asemassa muihin nähden.

Tukilinjan apurahojen kohdistumisesta voidaankin päätellä, että psyykkisiä ja neu-

rologisia rajoitteita sekä oppimishäiriöitä omaavat ovat yhteiskunnassa tällä hetkellä 

muita sairaus- ja vammaryhmiä heikommassa taloudellisessa asemassa.

Tukilinjan apurahakohteet 2020 

Harrastus 39 %

Aktiivinen elämä 31 %

Koulutus 20 %

Työllistyminen 7 %

Kuntoutus 3 %

Yllä olevat prosentit ovat  
euromääräisiä osuuksia tuesta.
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Apurahat ikäryhmittäin

18–30-vuotias 
31 % Alle 18-vuotias 

11 %

Yli 65-vuotias 
2 %

31–65-vuotias 
56 %

Apurahan saajan  
pääasiallinen toimintarajoite

Liikuntavamma

Oppimisvaikeudet

Aisti- ja puhevamma

Pitkäaikaissairaus

Neuropsykiatrinen 
toimintarajoite tai sairaus

Neurologinen 
toimintarajoite tai sairaus

Kehitysvamma

Psyykkinen toimintarajoite

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450



12

Tukilinja-säätiön toimintakertomus 2020

Tietotekniset opiskelu-, 
työ- ja toimintavälineet

Apurahojen yleisin käyttökohde olivat edelleen tieto-

tekniset laitteet ja niistä erityisesti tietokoneet. Myön-

netyt välineet jakautuivat laadultaan asiointiin ja tie-

donhakuun käytettäviin perustasoisiin laitteisiin sekä 

tehokkaampiin laitteisiin, joita tarvittiin opiskeluun ja 

työntekoon. Molempiin laitetyyppeihin säätiö hankki 

lisäominaisuutena kolmen vuoden takuun silloin, kun 

laite hankittiin ja toimitettiin perille säätiön toimesta. 

Laitteita myönnettiin myös yksilöllisinä laitekokonai-

suuksina silloin, kun siitä oli asiantuntijan suositus. 

Yleinen tietoteknisen tuen käyttökohde olivat myös 

tablettitietokoneet, joita toimintarajoitteiset käyttäjät 

voivat hyödyntää moniin eri tarpeisiin. Sisäänraken-

nettujen ominaisuuksiensa vuoksi ne soveltuvat hyvin 

esimerkiksi näkövammaisten henkilöiden yhteyden-

pito- ja apuvälinekäyttöön. Kehitysvammaisille käyt-

täjille ne kosketusnäyttöisinä helpottavat itsenäistä 

liikkumista, päivittäisen toiminnan jäsentämistä, taito-

jen harjoittelua ja tiedonsaantia.

Myönnetyt laitteet tilattiin joko hyviksi todetuilta ali-

hankkijoilta tai tuen saajalle annettiin laskutuslupa hä-

nen valitsemaansa paikalliseen jälleenmyyjään. Tässä 

hankintamallissa apurahan saaja voi valita haluaman-

sa laitteen itse. Hän voi valita myös saamaansa apu-

rahaa kalliimman laitteen, jos maksaa laskutusluvan 

ylittävän osuuden hinnasta itse. Yleisin hankintapaik-

ka laskutusluvalla oli Gigantti. Ne tietokoneet, jotka 

toimitettiin apurahan saajille säätiön toimesta kotiin, 

tilattiin pääosin Serv-IT Solutions Oy:ltä.

Jo monen vuoden ajan tietotekniset laitteet ja ohjel-

mistot ovat muodostaneet pääosan Tukilinjan apu-

rahojen käyttökohteista. Tästä voidaan päätellä, että 

yhteiskunnan digitalisoituminen ei ole tapahtunut 

kaikissa väestöryhmissä yhdenvertaisella tavalla. Tuki-

linja on voinut tukea tasa-arvoista kehitystä merkittä-

vällä panoksella tuomalla yhteiskunnallisessa toimin-

nassa nykyään tarvittavat välineet myös vähävaraisten 

ja toimintarajoitteisten ihmisten saataville.

Opiskelun tukeminen

Opiskelua tuettiin tietoteknisten apuvälineiden lisäksi 

myös esimerkiksi apurahoilla kurssi- ja lukukausimak-

suihin sekä opiskelutarvikkeisiin. Opiskelu saattoi olla 

perusasteista, tutkintoon johtavaa tai lisä- ja täyden-

nyskoulutusta. 

Luukas sai tabletin kouluvalmiuksien harjoitteluun.
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Tukilinjan apurahat
käyttökohteen mukaan

Tukilinjan muut apurahat (kpl)

Tietokone 
60 %

Muut 
käyttökohteet 
40 %

Opiskelutarvike

Taidenäyttely

Tapahtuma

Ohjelmisto

Omakustanne

Autokoulu

Matkakulut

Taidetarvike

Käsityöväline

Tietotekniset oheislaitteet

Musiikki- ja studiovälineet

Muu tukityyppi

Älypuhelin

Soitin

Koulutusmaksut

Kuvausväline

Kulkuväline

Urheiluväline

Kurssi- ja kausimaksut

0 10 20 30 40 50 60 70
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Harrastamisen tukeminen

Harrastustoimintaa tuettiin myöntämällä apurahoja 

harrastusmaksuihin ja harrastusvälineiden hankintaan. 

Vapaa-ajan harrastuskuluja tuettiin enintään 1000 eu-

rolla saajaa kohden, ja tuetut välinehankinnat edusti-

vat hintatasoltaan hyvää harrastajatasoa. Kun kyseessä 

oli ns. ammattimainen harrastus (ks. alla Työllistymi-

sen tukeminen), tukena voitiin myöntää myös ammat-

timaiseen toimintaan soveltuvia välineitä.

Työllistymisen tukeminen

Toimintakaudella Tukilinjan apurahoja pyrittiin kohden-

tamaan erityisesti työllistymisen ja yrittäjyyden tukemi-

seen. Tähän soveltuvia tukityyppejä oli kaksi: Pienyrittä-

jän apuraha ja Apuraha ammattimaiseen harrastamiseen. 

Pienyrittäjän apurahat on tarkoitettu sekä päätoimista 

yrittäjyyttä suunnitteleville henkilöille että henkilöille, 

jotka jo ansaitsevat yrittäjinä pääasiallisen toimeentu-

lonsa. Näitä apurahoja myönnettiin esimerkiksi työs-

sä tarvittaviin välineisiin, täydennyskoulutukseen ja 

markkinointikuluihin.

Apurahat ammattimaiseen harrastamiseen suunna-

taan henkilöille, jotka pyrkivät saamaan työnomaises-

ta toiminnasta sivutuloa. Näillä apurahoilla hankittiin 

usein työvälineitä, kuten tietokoneita, kuvausvälineitä, 

soittimia sekä käsityö- ja taidetarvikkeita. Apurahoilla 

maksettiin myös lisäkoulutusta taitojen kehittämiseen 

kohti ammattimaista tasoa. 

Yhteisöapurahat

Vuoden 2020 aikana vammaisalan yhteisöille myön-

nettiin 38 apurahaa. Niiden käyttökohteina olivat esi-

merkiksi yhdistysten tietokone- ja muut laitehankinnat. 

Apurahoja myönnettiin myös jäsenmatkojen, kuten 

opintomatkojen ja luokkaretkien, osallistujien matka-

kulujen omavastuuosuuksien pienentämiseen. 

Koronaepidemian vaikutus näkyi Tukilinjan toiminnas-

sa tänä vuonna erityisesti yhteisöapurahojen vähen-

tymisenä. Syynä oli yhdistysten jäsentoiminnan su-

pistuminen. Loppuvuonna hakemusmäärä alkoi taas 

kasvaa, kun yhteisöt pyrkivät muuttamaan toimintaan-

sa vastaamaan etäajan tarpeita. 

Matias Lampinen sai apurahan valokuvanäyttelyn 
järjestämiseen.

Sokea laulunopettaja Riikka Hänninen (oik.) sai apurahan 
yrityksensä  kehittämiseen. Vuonna 2020 hän osallistui 
Voice of Finlandiin.
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Suurin yhteisöapuraha (5000 euroa) myönnettiin tä-

näkin vuonna DiDa-verkostofestivaalin (Disability Day 

Art &Action) järjestämiseen. Kansainvälistä vammaisten 

päivää vuosittain 3. joulukuuta juhlistava festivaali tarjo-

si jälleen asenteita muokkaavaa ohjelmaa ja nosti esiin 

vammaisia esiintyjiä eri taiteenaloilta. Tapahtumassa 

keskustellaan vuosittain ajankohtaisista yhdenvertai-

suuskysymyksistä ja jaetaan Tukilinjan ja Kynnys ry:n 

yhdessä myöntämä Vimma-kulttuuripalkinto. Festivaali 

järjestettiin nyt viidettä kertaa ja Tukilinja-säätiö oli jäl-

leen mukana ohjausryhmässä. Päätapahtumaan ei voitu 

epidemiarajoitteista johtuen ottaa paikan päälle yleisöä, 

joten se striimattiin LillaLuckanin tiloista Helsingistä. 

Neljätuntiseen tapahtumaan osallistui verkossa run-

saat 900 henkilöä, ja ohjelmassa nähtiin tanssia, 

räppiä, paneelikeskustelu ja Vimma-palkinnon jako. 

Tapahtuman juonsivat Julianna Brandt ja Maija Kar-
hunen. Didan muina verkostotapahtumina oli näytte-

lyjä sekä paikan päällä että verkkotapahtumina. Osa 

isojen yhteistyökumppaneiden, kuten Kansallisteat-

terin ja Ateneumin, tapahtumista peruttiin. Tampe-

reella Postimuseon ja Luonnontieteellisen museon 

tapahtumat onnistuttiin kuitenkin järjestämään. 

Toimintakaudella myönnettyjä merkittäviä yhtei-

söapurahoja olivat myös Vuoden Toimija 2020 -apu-

rahat. Niitä jaettiin tänä vuonna 18 000 euron arvosta 

sellaisille innovatiivisille ja ansiokkaille yhteisöille, joi-

den toiminnalle on yhteiskunnassa selkeä tarve, mut-

ta ei riittävää rahoitusta. Ne jakautuivat seuraavasti: 

Selkeästi meille -hanke, 5000 euroa.

Apuraha hankkeelle, jossa arvioidaan verkkopalvelujen 

kognitiivista saavutettavuutta ja edistetään kehitys-

vammaisten ihmisten valmiuksia toimia kansalaisvai-

kuttajina. Apuraha on suunnattu sekä hankkeeseen 

osallistuvien kehitysvammaisten henkilöiden tekemän 

saavutettavuusarvioinnin palkkioihin että kognitiivises-

ta saavutettavuudesta tehtävään tiedottamiseen.

Väylä ry, 5000 euroa.

Apuraha vuonna 2016 perustetulle yhdistykselle, joka 

työllistää kaksi kehitysvammaista henkilöä ompelu-, ko-

koonpano- ja pakkaustöihin yleisten työehtosopimus-

ten mukaisesti. Toimintaa on epidemiaoloissa pystytty 

luovasti kehittämään. Yhdistys on vuoden 2020 aikana 

perustanut tuotteilleen verkkokaupan, ja apuraha on 

tarkoitettu verkkokaupan ja viestinnän kehittämiseen.

Puhevammaisten vertaistukiyhdistys Puhva, 5000 

euroa.

Apuraha syksyllä 2020 perustetulle yhdistykselle, jon-

ka tavoitteena on tarjota vertaistukea epäselvästi pu-

huville tai erilaista kommunikointitapaa käyttäville ih-

misille sekä levittää tietoisuutta puhevammaisuudesta. 

Tällainen yhdistys on Suomesta puuttunut. Apurahan 

avulla voidaan järjestää koulutusta vertaistukiohjaajille 

ja perustaa tukiryhmiä eri puolille maata.

Illon VPK / Special Rescue -toiminta, 2000 euroa.

Apuraha erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden va-

paapalokuntatoiminnan kuluihin. Illossa toimiva 

VPK-osasto järjestää yhdessä paikallisen kansalaisopis-

ton kanssa kurssimuotoista harrastustoimintaa, jossa 

opitaan arjen turvallisuuteen, ensiapuun ja soveltavaan 

vapaapalokuntatoimintaan liittyviä taitoja. Toiminta on 

Suomessa ja laajemminkin uraauurtavaa.

Ikurin vire / Tornadot-toiminta, 1000 euroa.

Apuraha tamperelaiselle urheiluseuralle harrastusvä-

lineiden hankintaan. Seuran kaikissa joukkueissa ja 

kerhoissa on mukana lapsia, joilla on neuropsykiat-

risia oireita. Apurahan tarkoituksena on tarjota heille 

mahdollisuus harrastaa liikuntaa monilajisesti ja vä-

hentää perheiden harrastuskustannuksia.

Yhteistyönä toteutettu tuki 
Tukilinja-säätiö jakoi apurahoja myös vakiintuneessa 

yhteistyössä kolmen eri vammaisalan järjestötoimijan 

kanssa. Näiden apurahojen kohdalla Tukilinja maksoi 

apurahan, ja yhteistyötaho oli mukana asiantunte-

muksellaan valitsemassa apurahan saajia. 

Startti-urheilustipendit myönnettiin yhteistyössä Pa-

ralympiakomitean (ent. Suomen Vammaisurheilu- ja 

liikunta VAU ry) kanssa. Stipendejä jaettiin yhteensä 

noin 20 500 eurolla. Korona-ajan vähentyneet mah-

dollisuudet liikunnan ja urheilun harrastamiseen nä-

kyivät hakijamäärissä, jotka olivat aiempia vuosia mer-

kittävästi pienemmät. 

Kynnys ry:n kanssa yhteistyössä jaettavan Vim-
ma-kulttuuripalkinnon sai vuonna 2020 sarjakuva-

taiteilija Tiitu Takalo. Hän sai palkinnon yhteydessä 

Tukilinjan myöntämän 5 000 euron suuruisen työs-

kentelyapurahan. 

Vammaistutkimuksen seuran VATU ry:n kanssa yh-

teistyössä myönnettäviä vammaistutkimusapura-
hoja jaettiin vuonna 2020 kolme. Apurahojen yhteis-

summa oli 15 000 euroa. 
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Henkilöstö
Tukilinjafoorumin kokousten puheenjohtajana toimi Tukilinja-säätiön hallituksen 

jäsen Heikki Laukkarinen. Yhteistyö- ja vaikuttamisapurahojen päätöksistä vastasi 

Tukilinja-säätiön hallitus.

Säätiön tukitoiminnassa työskenteli apurahahakemusten käsittelyssä kolme työnte-

kijää, joista kaksi vastasi yksityishenkilöiden apurahahakemusten käsittelystä. Yksi-

tyishenkilöiden hakemusmäärien kasvaessa myös yhteisö- ja yhteistyöapurahoista 

vastaava työntekijä on osallistunut yksityishenkilöiden hakemusten käsittelyyn. Sää-

tiön neljäs tukitoiminnan työntekijä vastasi apurahojen tietoteknistä asiantuntemus-

ta vaativasta käsittelystä sekä apurahoina myönnettyjen tietoteknisten ja muiden 

apuvälineiden hankinnasta silloin, kun säätiö osti ja toimitti ne suoraan apurahan 

saajalle. Lisäksi tukitoiminnan eri tehtäviin osallistui käytännössä koko henkilöstö.

Tukilinjan tukikoordinaattorit viittoivat 14.2. Tukilinjan somekanavilla ”Hyvää ystävänpäivää”.
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Hallinto ja 
toimintaperiaatteet
Säätiön toiminnassa korostuu sen tavoitteena oleva tukitoiminta, muut toiminnot 

pyritään pitämään mahdollisimman vähäisinä. Omaisuudenhoidon ja taloushallin-

non palvelut ostetaan alan yrityksiltä.

Ennakonpidätyksen alaisia palkkoja maksetaan säätiössä työskenteleville työnte-

kijöille ja hallituksen jäsenille. Hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille ei makseta 

erillisiä palkkiota hallitustyöskentelystä.

Hallituksen toimintakausi on 3 vuotta. Hallitukseen kuuluivat toimintakaudella Iris 
Tenhunen, Ismo Seppä ja Heikki Laukkarinen. Hallitus kokoontui toimintakauden 

aikana viisi kertaa.

Tukilinjan periaatteena on tarjota työtilaisuuksia vammaisille ihmisille. Tukilinja-lehden sarjakuvat piirtää 
jalka-amputoitu graafikko Kaisa Leka.
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Talous ja varojen hoito

Säätiön toiminnan tuotot olivat toimintavuonna 2020 

yhteensä 971 119,70 euroa. Suurimman osan siitä muo-

dostivat säätiön perustajan lahjoitukset, jotka olivat yh-

teensä 940 000 euroa. Toimintakauden aikana säätiö 

maksoi apurahoina 628 835 euroa. 

Säätiö aloitti lokakuussa rahankeräyksen, jonka tuotot 

olivat 28 134,70 euroa. Suurin yksittäinen lahjoitus oli 

10 000 euron lahjoitus, jonka teki Rantapolku-säätiö. 

Tulosta laskettaessa rahankeräyksen tuotoista vä-

hennetään ainoastaan välittömästi rahankeräykseen 

liittyvät kulut, kuten pankki- ja maksunvälityskulut, 

postituskulut, rahankeräyksen lupamaksu, markki-

nointikulut ja muiden palvelutarjoajien käyttämisestä 

aiheutuvat kulut. Rahankeräyksen kuluja kertyi yllä 

mainituista eristä yhteensä 4145,20 euroa. Rahanke-

räyksen tulos oli 23 989,50 eli noin 85 prosenttia ke-

räyksen kokonaistuotosta. Rahankeräyksen tulos käy-

tetään kuluvalla toimintakaudella lyhentämättömänä 

säätiön jakamiin apurahoihin.

Suurin yksittäinen kuluerä säätiöllä olivat henkilöstö-

menot, joista suurin osa koostui tukitoiminnan hen-

kilöstön palkkamenoista. Säätiön palveluksessa oli 

toimintakaudella yhteensä 7 henkilöä, jotka työsken-

telivät koko- tai osa-aikaisesti. Palkat ja palkkiot olivat 

toimintakaudella yhteensä 223 291,12 euroa. Henki-

löstökulujen jälkeen suurin yksittäinen kuluerä olivat 

irtaimistokulut (70  288,91 euroa). Näistä suurin osa 

johtui tukitoiminnan käsittelyohjelmiston suunnitte-

lusta ja käyttöönotosta. Toimitilakulut (19 014 euroa) 

olivat kolmanneksi merkittävin kuluerä.

Säätiön tilikauden tappio oli 49 668,67 euroa ja taseen 

loppusumma oli tilikauden päättyessä 878 541,75 eu-

roa. Vaikka vuoden 2020 tulos oli alijäämäinen, on 

säätiön kolmen viimeisen vuoden tulos kuitenkin 

selkeästi positiivinen. Hallitus uskoo kuluvan toimin-

takauden olevan ylijäämäinen, ja tavoitteena on tu-

levaisuudessa kasvattaa jaettavien apurahojen koko-

naismäärää nykyisestä.

Varojen hoito
Säätiön varojen hoidon tavoitteena on tehtyjen sijoi-

tusten suunnitelmallisuus ja tuottavuus pitkällä aika-

välillä. Säätiön alkuvaiheen tavoitteena on kasvattaa 

sijoitusomaisuutta, jonka tuotolla on tarkoitus jat-

kossa kattaa säätiön toimintamenoja ja mahdollistaa 

näin lahjoitusvarojen kohdistaminen tukitoimintaan. 

Hallitus valvoo yhteistyössä asiantuntijoiden kanssa 

sitä, että säätiön varat on sijoitettu suunnitelmallisesti 

ja eettisesti. Sijoituksissa otetaan huomioon sekä ly-

hyen aikavälin likviditeetti että pitkän aikavälin rahoi-

tustarpeet. 

Säätiön sijoituksissa riskit on kartoitettu yhdessä 

omaisuudenhoitoyhtiön edustajan kanssa ja pyritty 

minimoimaan niitä eri keinoin. Tuotoltaan voimak-

kaammin vaihtelevia sijoituslajeja on kompensoitu 

vakaammilla ja turvallisemmilla sijoituslajeilla. Sijoi-

tukset pyritään myös hajauttamaan toimialoittain, 

maantieteellisesti, ajallisesti ja sijoituslajeittain. 

Säätiön sijoitusvarallisuutta on toimintakaudella 

hieman pienennetty. Sijoitusten markkina-arvo oli 

vuoden lopussa 313  271,86 euroa ja vuoden 2020 

realisoituneet tuotot olivat 6 289,73 euroa. Sijoitusva-

rallisuudesta on allokoitu osa yhdistelmärahastoon, 

jossa suurempi osuus varallisuudesta on eri korkosi-

joituksissa ja pienempi osuus on hajautettu erilaisiin 

osake- ja vaihtoehtoisiin sijoituksiin. Lisäksi säätiön 

varoja on sijoitettuna palvelukiinteistöihin keskitty-

vään rahastoon. 

Lähipiiritapahtumat
Säätiö raportoi toimintakertomuksessaan kaikki lä-

hipiiritapahtumat (suppean lähipiirin kanssa) vuonna 

2015 voimaan astuneen uuden säätiölain sekä sääti-

ön hyvän hallintotavan mukaisesti.

Tukilinja-säätiön tavanomaiset lähipiiritoimet:

- Säätiön perustajayhdistys antaa lahjoituksia säätiölle.

- Hallituksen jäsenille maksetaan palkkaa säätiön 

eteen tehtävästä työstä.

- Tilintarkastajille maksetaan palkkio laskun mukaan.

- Säätiö ostaa toimisto- ja toimitilapalveluita perusta-

jayhdistykseltä. 

Säätiö osti toimintavuotena säätiön perustajayhdistyk-

seltä toimistopalveluita toimistohotelli-periaatteella. 

Ostettujen palvelujen ja käyttöomaisuuden hinnoittelu 

perustui markkinahintaan. Säätiö ei ole maksanut apu-

rahoja tai antanut lainoja tai sitoumuksia säätiön lähipii-

riin kuuluville. Säätiön hallituksen jäsenille on maksettu 
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palkkaa työskentelystään säätiön hyväksi. Hallitustyös-

kentelystä ei ole maksettu erillistä korvausta. 

Yhteenveto säätiön suppeaan lähipiiriin kuuluvien kans-

sa tehdyistä lähipiiritoimista on kuvattu alla olevassa 

taulukossa. Säätiöllä ei ole tiedossa muita lähipiiritoimia.

Riskienhallinta 
Osa säätiön palveluista, kuten omaisuudenhoito ja 

taloushallinnon palvelut, on kustannustehokkuuden 

saavuttamiseksi ulkoistettu. Palvelujen laatuun liitty-

vää riskiä alennetaan valitsemalla palvelujen tarjoajat 

huolellisesti sekä harjoittamalla säännöllistä rapor-

tointia ja seurantaa. Muita riskejä on kartoitettu ja niitä 

on minimoitu vakuutuksin ja toimintaohjein. Säätiöl-

lä on vastuuvakuutus ja tapaturmavakuutus. Lisäksi 

säätiöllä on hallituksen vahvistama lähipiiriohje. Tu-

kitoiminnassa käsiteltävät hakemukset sisältävät tie-

tosuojan kannalta arkaluonteista tietoa, jonka tieto-

turvalliseen käsittelyyn on kaikissa prosessin vaiheissa 

kiinnitetty erityistä huomiota.

Taloudellisista riskeistä merkittävin on voimakas riip-

puvuus säätiön perustajayhdistyksen rahoituksesta 

sekä pienemmässä määrin sijoitustoimintaan liittyvä 

epävarmuus. Toimintakauden aikana aloitetun rahan-

keräyksen tarkoituksena on sekä laajentaa säätiön 

rahoituspohjaa että kasvattaa jaettavien apurahojen 

määrää. Taloudellisia riskejä hallitaan myös hoitamalla 

säätiön sijoituksia suunnitelmallisesti ja hajauttamalla 

ne ajallisesti, sijoituslajeittain ja maantieteellisesti. 

Kuluvan vuoden näkymät

Talousarviossa varataan noin 750 000 euroa myön-

nettäväksi apurahoina kuluvalla toimintakaudella. 

Toimintakauden tavoitteena on lisätä säätiön vuo-

sittaisia tuottoja ja myönnettyjä apurahoja, tehostaa 

toimintaa sekä parantaa omavaraisuutta. Tavoitteiden 

toteutuminen vaatii aloitetun rahankeräyksen kehit-

tämistä ja monipuolistamista sekä tukitoiminnan tie-

tojärjestelmän jatkokehittämistä. Vuoden 2021 aikana 

Tukilinja-säätiö perustaa toiminnan suunnitelmallista 

kehittämistä toimeenpanevan johtoryhmän.  

 

TOIMET TAI TALOUDELLISET EDUT EUROINA
LÄHIPIIRISUHTEEN LUONNE

1 2 3 4 5

A) Johdon palkat, palkkiot ja eläkesitoumukset 91 992,50 €      

B) Sopimukset 31 250,00 €  1 984,00€      

C) Myönnetty tuki 940 000,00 €  1 710,00€      

D) Annetut lainat, vastuut ja vastuusitoumukset          

E) Sanallinen kuvaus toimista ja taloudellisista 
eduista

A2) Hallituksen kolmelle jäsenelle (jotka työskentelivät säätiössä) 
maksettu yhteenlaskettu palkkasumma oli luontaisetuineen. Hallitus-
työskentelystä ei maksettu erillistä korvausta B1) Säätiö maksoi pe-
rustajayhdistykselle vuokraa toimistohotellipalveluista (mm. puhelin, 
s-posti, datasiirto, internet, toimistotarvikkeet, postitus, toimitilavuok-
ra, kiinteistöhuolto).B2) Tilintarkastajalle maksettu palkkio tilintarkas-
tuksesta sopimuksen mukaan C1) Säätiön perustajan maksama lahjoi-
tus säätiölle toimintakaudella C2) Säätiön hallituksen j’senen ja h’nen 
omistamansa yrityksen tekemät lahjoitukset säätiölle.

LÄHIPIIRISUHTEEN LUONNE

1 Säätiön perustaja ja säätiössä määräysvaltaa käyttävä sekä näiden tai säätiön tytäryhteisö ja -säätiö

2 Säätiön ja 1 kohdassa tarkoitetun yhteisön ja säätiön hallituksen ja hallintoneuvoston jäsen ja varajäsen, 
toimitusjohtaja ja tämän sijainen, vastuunalainen yhtiömies ja tilintarkastaja

3 Säätiön asiamies ja muu henkilö, joka osallistuu säätiön johtamiseen. Jos ryhmään 3 kuuluu vain yksi joh-
taja, kuten asiamies, tämän tiedot voidaan yhdistää kohtaan 2.

4 1-3 kohdassa tarkoitetun ihmisen perheenjäsen*

5 1-4 kohdassa tarkoitetun ihmisen tai yhdessä toimivien ihmisten määräysvallassa oleva yhteisö ja säätiö

*aviopuoliso ja avopuoliso, oma ja puolison lapsi ja tämän puoliso ja jälkeläinen sekä oma ja puolison vanhempi, isovanhempi ja tämän vanhempi
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Helsingissä 27.4.2021

Heikki Laukkarinen, pj

Iris Tenhunen

Ismo Seppä


