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Pianisti Olga Witthauer ja sellisti Saara Pietikäinen esiintyivät
sidosryhmätapahtumassa Runebergin päivänä.
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sivu

Kohti 125. juhlavuotta
Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö valmistautui menneen vuoden aikana viettämään
125-vuotisjuhlaa yhdessä Ruskiksen Oppimis- ja ohjauskeskuksen kanssa.
Säätiön perusti vuonna 1889 helsinkiläinen opettaja ja nais- ja yhdistysaktivisti Vera Hjelt ystäviensä kanssa. Mukana olivat mm. Fanny Tavaststjärna, Cely Mechelin sekä Suomen ensimmäinen naislääkäri Rosina Heikel. ’Raajarikkoisten auttamisyhdistyksen’ tehtävänä oli auttaa
ja tukea vammaisia lapsia ja nuoria, jotta he saisivat koulutusta ja mahdollisuuden ansaita
elantonsa työllä.
Yhdistyksen yhteyteen perustettiin vuotta myöhemmin Raajarikkoisten työkoulu, josta myöhemmin syntyi Ruskeasuon erityiskoulu. Koulu irtaantui säätiöstä vuonna 1986, kun erityis
koulut siirtyivät valtion omistukseen. Vuonna 1900 säätiön yhteyteen perustettiin myös
ortopedinen klinikka, joka siirtyi uuden Invalidisäätiön vastuulle vuonna 1942.
Juhlavuoteen siirryttäessä ei voi olla huomaamatta, että vammaisten lasten ja nuorten
yhdenvertaisuuden edistäminen koulutuksessa ja työelämässä tuntuu yhä ajankohtaiselta
tavoitteelta. Erityisopetuksen määrä kasvaa vuosi vuodelta ja vammaisten lasten ja nuorten
koulutusurat eriytyvät jo varhain ei-vammaisten koulutusurista. Vaikka suuri osa vammaisista
nuorista siirtyy toiselle asteelle, työllistyminen näyttää edelleen monien selvitysten perusteella
olevan haasteellista.
Onneksi on tapahtunut uudistuksia, joiden voi toivoa parantavan myös vammaisten nuorten asemaa. Uusi työvoimapalvelulaki, ammatilliseen kuntoutukseen pääsyn madaltaminen,
nuorisotakuu ja työhönvalmentajapalveluiden kehittyminen voivat helpottaa työllistymistä
tulevaisuudessa.
Vammaisten lasten ja nuorten asemaan tulee vaikuttamaan merkittävästi myös vuonna 2013
aloitettu kehitysvammalain ja vammaispalvelulain kokonaisuudistus, jonka tavoitteena on
yhdistää kaksi eri lainsäädäntöä. Kun samanaikaisesti laaditaan lakia työelämäosallisuuden ja
työtoiminnan järjestämisestä sekä sosiaalihuollosta, on odotettavissa, että keskustelu vammaisten ihmisten palveluista ja niihin pääsemisestä käy vilkkaana tulevanakin vuotena.
Juhlavuoden pääviesti on: ’Jokaiselle on paikkansa’. Viestillä
halutaan lisätä vammaisten lasten ja nuorten näkyvyyttä ja
mahdollisuuksia yhteiskunnassa ja tuoda esiin heidän omia
toiveitaan ja ajatuksiaan. Jokaiselle on paikkansa tarkoittaa, että
jos löytyy osaamista, uskallusta ja asennetta, vammaisille lapsille
ja nuorille löytyy paikka harrastuksissa, päiväkodissa, koulussa ja
työelämässä ihan niin kuin muillekin.
Osaamisen, uskalluksen ja asenteen kehittämisessä meillä ja
muilla vammaisasioiden vaikuttajilla riittää työtä vielä moneksi
vuodeksi eteenpäin!
Pauliina Lampinen
Toiminnanjohtaja
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Säätiön toiminta ja tarkoitus
Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiön toiminnan tavoitteena on lisätä lasten ja nuorten
yhdenvertaisuutta ja osallisuutta harrastuksissa, koulussa, oppilaitoksissa ja työelämässä sekä
tukea heidän itsenäistymistään ja toimijuuttaan yhteiskunnassa.
Säätiö toimii palveluntuottajana, kehittäjänä, tutkijana ja vaikuttajana. Säätiö tarjoaa palvelu
asumista 22 nuorelle vaikeavammaiselle opiskelijalle Helsingin Lauttasaaressa Helsingin
opiskelija-asuntosäätiöltä vuokraamissaan tiloissa ja tukee heitä opintojen suorittamisessa,
arjen hallinnassa ja työelämään siirtymisessä. Vaikeavammaisten opiskelijoiden asumispalvelut
ovat valtakunnallisesti tarkasteltuna ainutlaatuisia; muualla ei ole mahdollisuutta saada ympärivuorokautista asumispalvelua ja asua yhdenvertaisesti muiden ei-vammaisten opiskelijoiden
kanssa..
Asumispalveluiden lisäksi säätiö toteuttaa erilaisia kehittämishankkeita ja kouluttaa erityisesti työelämään liittyvissä kysymyksissä sekä kohderyhmää että asiantuntijoita. Säätiön yksi
tärkeimmistä osaamisalueista on työn ja työtekijän yhteensovittamisessa, jossa hyödynnetään
säätiön Saksasta vuonna 2004 tuomaa IMBA- ja Melba-arviointivälinettä.
Toinen painopiste kehittämistyössä on vammaisten lasten ja heidän perheidensä tukeminen
mm. palvelujärjestelmässä toimimisessa. Säätiö koordinoikin vammaisten lasten ja nuorten
sekä heidän perheidensä yhteistyöryhmää YTRYä, joka koostuu noin 70 kohderyhmää edustavasta tai heidän asemaansa edistävästä jäsenestä.
Lisäksi säätiö jakaa apurahoja ja stipendejä sekä järjestää leirejä.

VAIKUTTAMINEN
KEHITTÄMISYKSIKKÖ

LAPSET JA PERHEET
• Palveluiden saavutettavuus
ja oikein kohdentuminen
• Kasvun ja oppimisen
tukeminen
• Yhdenvertaisuus koulussa
• Siirtymät
• Harrastukset

Tiedotus
Koulutus
Tutkimus
Projektit
Apurahat

NUORET
• Itsenäistymisen ja
osallisuuden tukeminen
• Opiskelun tukeminen
• Työllistymisen tukeminen

Hallinto ja
talous

ASUMISPALVELUYKSIKKÖ
Opiskelijoiden asumisen ympärivuorokautinen tuki
Omaishoidon lyhytaikainen hoito
INKLUUSIO

Kuva 1: Vamlasin toiminnan rakenne ja keskeiset tavoitteet
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Verkostoitumista, vaikuttamista
ja uusia hankkeita
Vuoden 2013 toimintavuoden painopisteenä oli vahvistaa säätiön verkostoja ja sidos
ryhmäyhteistyötä. Lisäksi tavoitteena oli lisätä säätiön tunnettuutta asiantuntijana ja vaikutta
jana. Tavoitteessa onnistuttiin hyvin. Säätiön henkilöstön osaamista kehitettiin ja kiinnostus
säätiön kehittämistoimintaa kohtaan kasvoi. Näkyvyyttä lisättiin myös uudistetun viestinnän
avulla. Yhteistyö kahden viestintäalan yrityksen kanssa kotisivujen ja visuaalisen ilmeen uudistamisessa sekä mediayhteistyössä kantoi hedelmää.
Vuoden alussa säätiön sidosryhmätapahtuma Runebergin päivänä kokosi yli 100 aktiivista
vammaisten lasten ja nuorten asioista kiinnostunutta toimijaa yhteen. Näkyvyyttä lisäsi myös
toukokuussa toteutunut, FIBS ry:n järjestämä valtakunnallinen Ratkaisun Paikka -messutilaisuus
Helsingissä sekä lokakuussa toteutuneet Apuvälinemessut Tampereella, joissa säätiö oli vahvasti esillä. Vuoden aikana aloiteltiin myös tärkeää yhteistyötä muiden nuorisotoimijoiden,
kuten Nuorisoyhteistyö Seitin ja Valtakunnallisen työpajayhdistyksen kanssa.
Vuoden 2013 loppupuolella onnistunut verkostoyhteistyö näkyi säätiön järjestämässä Lapsen
kasvun ja kuntoutumisen päivillä Kuopiossa. Ammattilaisille suunnattu seminaaripäivä kokosi
lähes 80 ammattilaista yhteen ja lapsille ja perheille suunnattu seikkailutapahtuma sai suuren
suosion. Eri toimijoiden välinen yhteistyö näkyi myös kansainvälisessä Lasten oikeuksien päivässä, jonka tapahtumien suunnitteluun säätiö osallistui aktiivisesti.
Yhteistyö säätiön ja Ruskiksen oppimis- ja ohjauskeskuksen kanssa vahvistui, kun vuoden 20142015 juhlavuotta alettiin suunnitella. Juhlavuoteen liittyen syntyi uudenlaista yhteistyötä myös
Metropolia Ammattikorkeakoulun kanssa.
Tärkeä avaus oli myös yhteistyö Suomen lasten ja nuorten säätiön kanssa. Vamlas lähti mukaan
SLNS:n koordinoimaan Vastuullinen kesäduuni 2014 -kampanjaan tuoden esiin vammaisten
nuorten kesätyömahdollisuuksia. Kesäduunikampanja sai tärkeää huomiota mediassa, ja myös
SAK noteerasi näyttävästi kampanjan lahjoittamalla omat joulukorttivaransa vammaisten nuorten kesätyöpaikkojen tukemiseen.

Runebergin päivän tilaisuudessa puhui dosentti Antti Teittinen.
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Vaikuttamistoiminta ja
sidosryhmäyhteistyö
Vammaisille nuorille kannustusta opintoihin
ja tukea työelämään pääsemiseen
Vamlasin yhtenä strategisena tavoitteena on tukea vammaisia nuoria itsenäistymiseen ja osalli
suuteen sekä opintojen jälkeen myös työelämään. Tavoitteena on myös, että nuoret voisivat
olla ensisijaisesti nuoria, vammastaan huolimatta.
Vuoden 2013 aikana kehitettiinkin yhteistyötä erityisesti muiden nuorisotyötä tekevien toimijoiden kanssa. Valtakunnallinen työpajayhdistys, Nuorten Akatemia, Suomen lasten ja nuorten
säätiö sekä Nuorisoyhteistyö Seitti olivat Vamlasille uusia yhteistyötahoja. Esimerkiksi Seitin,
joka on liikuntavammaisten nuorten verkosto, kanssa järjestettiin syksyllä nuorten harrastustoimintaa esittelevä tapahtuma.
Vammaisten nuorten koulutusmahdollisuudet sekä korkeakoulutettujen nuorten asema olivat
myös yksi keskeinen keskusteluaihe vuoden aikana. Vamlas teki aiheen parissa tiivistä yhteistyötä mm. Näkövammaisten keskusliiton, Invalidiliiton, CP-liiton ja MS-liiton kanssa. Tärkeitä
avauksia olivat eduskunnan vammaisyhteistyöryhmän sekä Akavan kanssa käydyt keskustelut,
joiden seurauksena tullaan järjestämään tietoiskuja vammaisten nuorten koulutuspoluista,
opiskeluista ja työllistymisestä.

Vammaisten lasten perheet tarvitsevat tietoa,
neuvontaa ja yhdenvertaisia palveluita
Vammaisten ja pitkäaikaissairaiden lasten asioita edistävä yhteistyöryhmä YTRY jatkoi ja kehitti
toimintaansa. Yhteistyöryhmässä on havaittu, että vammaisten lasten ja heidän perheidensä
erityiskysymykset jäävät usein suurempien kohderyhmien varjoon. Esimerkiksi omaishoitoon
liittyvissä kysymyksissä vammaisperheiden tarpeet ovat kovin erilaisia vanhuuseläkkeellä olevien pariskuntien tarpeista.
Toinen tärkeä keskusteluaihe on ollut vammaisten lasten ja nuorten avustajapalvelut. Vaikuttaa
siltä, että avustajan saannissa on erittäin suuria paikkakuntakohtaisia eroja. Perheillä olisi paljon
toiveita avustajapalveluiden kehittämiseksi niin, että ne paremmin ja joustavammin palveli
sivat paitsi avustettavan lapsen, myös koko perheen tarpeita. Kova huoli on noussut myös
kuntoutuspalveluiden oikein kohdentumisesta sekä vanhempien ja sisarusten oikeudesta olla
osallisena vammaisen lapsen tai nuoren kuntoutusprosessissa.
Parantaakseen kaikkien vammaisten lasten ja nuorten sekä heidän perheidensä tiedonsaantia
ja ohjausta säätiö laati toistamiseen hankehakemuksen RAY:lle kehittääkseen vammaisten lasten perheiden ja järjestöjen sekä viranomaisten vuorovaikutusta sekä perheille kohdistuvaa
neuvontaa. Valitettavasti hankehakemus ei edelleenkään saanut rahoitusta.
Palveluviidakko on kuitenkin tämän hyvin heterogeenisen ryhmän kohdalla erityisen haastava, käytännöt vaihtelevat suuresti eri paikkakunnilla ja perheet jäävät usein yksin ratkomaan
ongelmia. Olisi erittäin tärkeää, että vammaisten lasten ja nuorten perheitä varten syntyisi
valtakunnallinen verkosto tukemaan perheiden ja erityisesti kuntatoimijoiden työtä.
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Lausuntoja, työryhmätyöskentelyä ja yhteistyötä
Vamlas oli mukana asiantuntijana monessa työryhmässä sekä muiden järjestöjen ja organisaatioiden luottamustehtävissä. Vuoden aikana on vahvistunut käsitys, että monia lainsäädäntöja kehittämishankkeita valmistellaan ilman, että vammaisten lasten ja nuorten sekä heidän
perheidensä näkökulmaa on lainkaan huomioitu. Tulevaisuudessa on tärkeää, että säätiön
kohderyhmän ääni saadaan useammin kuuluviin.
Tässä työssä järjestöjen yhteistyöllä sekä Vamlasin koordinoimalla vammaisten lasten ja heidän
perheidensä yhteistyöryhmällä YTRYllä on keskeinen rooli. Vamlasin tulee kehittää yhteistyötä
muiden järjestöjen kanssa myös esimerkiksi työllistymisen ja kuntoutuskäytäntöjen kehittä
miseksi. Vamlasin toiminnanjohtaja sai tärkeän hallituspaikan yritysten yhteiskuntavastuuta
edistävästä järjestöstä FIBS ry:stä. Tämä antaa säätiölle näköalapaikan yritysten kanssa käytävään keskusteluun ja näkyvyyttä uudenlaisilla foorumeilla.

Jäsenyydet muissa organisaatioissa:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lastensuojelun keskusliitto ry
FIBS ry
Tuettu työllistyminen ry
Rehabilitation Finland ry
Lastensairaala 2017 ry
Vajaaliikkeisten Kunto ry
TATU ry (tapaturmaisesti loukkaantuneiden lasten vanhempien yhteistyöyhdistys)
Vammaisfoorumin työllisyysryhmä
SOSTE, Suomen sosiaali ja terveys ry
Kyvyt käyttöön -verkosto
Suomi Seura ry
Suomen Vuokranantajat ry
Sosiaalialan työnantajat ry
Reilu Palvelu ry
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Vamlas oli mukana seuraavissa työryhmissä
ja luottamustehtävissä:

•

TATU ry (tapaturmaisesti loukkaantuneiden lasten vanhempien yhteistyöyhdistys), hallituksen jäsen Marja Nevalainen

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vajaaliikkeisten kunto ry, hallituksen varapuheenjohtajuus, Marja Nevalainen
Kiipulan ammattiopiston johtokunta, jäsen Pauliina Lampinen
Keskuspuiston ammattiopiston johtokunta, jäsen Pauliina Lampinen
Rehabilitation Finland, Rifi ry, hallituksen jäsen Pauliina Lampinen
Finnish business and society, FIBS ry, hallituksen jäsen Pauliina Lampinen
Invalidisäätiön valtuuskunta, jäsen hallituksen varapuheenjohtaja Heikki Teittinen
Vammaisfoorumin työllisyysryhmä, Marja Nevalainen
Kehitysvammaisten asumisen neuvottelukunta/työryhmätyöskentely, Marja Nevalainen
Perhepoliittinen työryhmä SDP, Pauliina Lampinen
SOSTE kuntoutustyöryhmä, Pauliina Lampinen

Vamlas jatkoi aktiivista työtään erilaisissa työryhmissä ja antoi lausuntoja sekä osallistui lainsäädäntöä kehittäviin tilaisuuksiin.

Kommentteja ja lausuntoja annettiin mm. seuraavasti:
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•

Osatyökykyiset työssä -ohjelman (STM) työryhmien esitysten ja raporttien kommentointi
18.3.2013 ja 22.11.2013

•

YTRY -työryhmän kommentti Kelan perhekurssien osallistumiskriteerien muutokseen
22.3.2013

•
•

Sosiaalihuoltolain valmistelun kommentointi 12.4.2013

•
•

Lausunto vammaispalvelulain ja kehitysvammalain yhdistämisestä 12.8.2013

•

Esitys vammaisten ihmisten työllistymisestä Helsingin kaupungin vammaisneuvostossa
12.9.2013

•
•

Asiantuntijakeskustelu Akavassa korkeakoulutettujen vammaisten asemasta 23.10.2013

Esitys vammaisten ihmisten työllistymisestä eduskunnan vammaisasiain yhteistyöryhmässä
(VAMYT)22.5.2013
Esitys työhönvalmennuspalveluiden käytöstä TE-toimistojen ja TYPien johdon päivillä Salmiassa 19.8.2013

Asiantuntijakeskustelu Kelan työhönvalmennuspalveluiden kehittämisestä 8.11.2013

Kehittämistoiminta ja tutkimus
Vamlasin kehittämistoiminta ja -hankkeet kohdistuivat toiminnan kannalta keskeisiin teemoihin: työllistymiseen ja perheiden tukemiseen. Tutkimus on ollut myös vahvasti esillä. Vuoden
aikana kehitettiin uudenlaista yhteistyötä mm. Kuntoutussäätiön ja Ortonin kanssa. Tavoitteena
on hyödyntää hankkeista saatua aineistoa ja kokemusta myös tutkimuksessa.
Säätiö panosti voimakkaasti myös IMBA ja Melba -arviointivälineiden käytön ja koulutuksen lisäämiseen. Säätiön edustajat kävivät vierailulla Saksassa menetelmän kehittäneen
yrityksen luona ja keskustelujen pohjalta aloitettiin neuvottelut koulutuskumppanuuksien
rakentamiseksi Suomessa. Työn ja työntekijän onnistunut yhteensovittaminen on hallituksen
osatyökykyisten työllistämisen edistämisen toimintaohjelman myötä lisännyt kiinnostusta
käytännönläheisten ja luotettavien menetelmien käyttöön. Säätiöllä on nyt hyvä mahdollisuus
kasvattaa valtakunnallisesti IMBA ja Melba -arviointivälineiden käyttöä.

Keskustelua vammaisiin lapsiin kohdistuvasta
kuritusväkivallasta ja tukea perheen vuorovaikutukseen
RAY:n rahoittama tutkimustyö vammaisiin lapsiin kohdistuvasta kuritusväkivallasta päättyi
loppuseminaariin Kuopiossa Lapsen kasvun ja kuntoutumisen päivillä lokakuussa. Seminaari
näytti tarpeen lisätä perheille suunnattuja ryhmäprosesseja ja väkivaltaa ehkäiseviä toimintamuotoja. Haastavasti käyttäytyvä lapsi on erityisen altis joutumaan kuritusväkivallan kohteeksi.
Hanke kiinnosti myös monia Vamlasille uusia toimijoita. Hankkeen myötä syntyi yhteistyötä
Suomen Unicefin kanssa. Vamlas oli myös mukana Unicefin Mukana! -kampanjassa.

9

RATKO- työnantajalähtöinen toimintamalli
vammaisen henkilön työllistämiseen
Huhtikuussa 2012 alkaneen RAY-rahoitteisen RATKO-hankkeen toinen toimintavuosi eteni
suunnitelman mukaisesti. Hankkeen tavoitteena olleen työnantajalähtöisen toimintamallin
kehittäminen on päässyt pilotointivaiheeseen. Työnantajayhteistyössä hyödynnetään työ
yhteisön valmennuksesta yleensä saatuja oppeja sekä työn vaativuuden ja henkilön työkyvyn
yhdistävää arviointimenetelmää (IMBA/Melba). Malli on herättänyt runsaasti kiinnostusta, sillä
se tuo konkreettisesti näkyviin ne prosessit, jotka liittyvät sekä työyhteisön, työllistyvän työntekijän, työtehtävän että myös työvalmentajan väliseen yhteistyöhön.

Markkinointi ja
myynti johdolle
ja työyhteisölle

Työyhteisö
valmennuksen
työpajat

Tekijän ja
uuden työtehtävän yhteen
sovittaminen

Uuden / räätälöidyn tehtävän
profiilikuvaus

Ratko-mallin prosessit

Hankkeessa on ollut mukana tähän mennessä seitsemän työnantajaa, jotka ovat edustaneet
seuraavia toimialoja:

•
•
•
•
•
•

hoiva-ala (2)
logistiikka-, verkkokauppa- ja varastoala
kierrätys-, logistiikka- ja myymäläala
ADHD-liitto
huvipuisto-ala
kuntasektori
Yritykset ovat olleet hyvin erikokoisia. Mukana on ollut kolme alle 10 työntekijän yritystä/
työyhteisöä, yksi reilun 50 ja yksi 650 ja yksi yli 1000 työntekijän yritystä/työyhteisöä
sekä yli 2000 työntekijän kuntatyönantaja.
RATKO on edellisen vuoden tapaan ollut monella tavalla esillä.
Hanketyöntekijät ovat esitelleet hanketta erilaisissa seminaareissa 13 kertaa, joista yksi oli Irlannissa Dublinissa kansainvälisessä tuetun työllistymisen konferenssissa. Erilaisia verkosto-,
sidosryhmä- ja työnantajatapaamisia on ollut yhteensä 125.
Ratkolaiset ovat olleet kouluttamassa erilaisia alan ammattilaisia mm. työtehtävien räätälöinnissä, työnantajayhteistyössä,
vammaisten ja osatyökykyisten työllistämisessä. Lisäksi hankkeesta on kirjoitettu kuusi lehtijuttua.

Vammaisten
lasten ja nu
or
kehitetään
välineitä työ ten tukisäätiön Ratko
-projektissa
yhteisöjen
valmennu
kseen.
Valmennu
s
edistää työ
nhakijan ja
työtehtävien
lisää työyh
hyvää koht
teisön mo
aamista
nimuotoisu
utta
zz helpo
ttaa vamm
aisten ja os
ja työssä jat
atyökykyis
kamista.
ten työllistym
istä
zz

zz
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Hyödynnä
ihmisten
erilainen
osaaminen
!

Kehittämiskohteena maahanmuuttajataustaisten
vammaisten lasten ja heidän perheidensä palvelut
Vamlasin koordinoiman maahanmuuttajaperheiden kotouttamisprosessia kehittävän hankkeen myötä kiinnostus maahanmuuttajataustaisten vammaisten lasten asemaan palveluissa
on kasvanut. Vasta kesällä alkaneen RAY-rahoitteisen hankkeen myötä on nyt jo huomattu,
että tarve tämän kohderyhmän palveluiden ja tiedonsaannin kehittämiseen on erittäin suuri.
ETU-hankkeessa on tällä hetkellä pilottikunnista yhteensä seitsemän perhettä: kuusi Helsingistä
ja yksi Hyvinkäältä. Lokakuusta lähtien on tehty yhteensä 12 kotikäyntiä ja osallistuttu kymmeneen muuhun perheiden verkostotapaamisiin, eli perhetapaamisia on ollut yhteensä 22.
Lisäksi hankkeen puitteissa on osallistuttu verkostoitumistarkoituksessa 15 erilliseen puolipäivätai päiväseminaariin.
Vamlasin asiantuntijat ovat olleet esittelemässä hanketta mm. sosiaalipolitiikan päivillä, valtakunnallisilla Lastensuojelun sijaishuollon päivällä sekä kansainvälisessä Integrating Cities konferenssissa Tampereella.
Hankeyhteistyö vahvistaa Vamlasin yhteistyötä hankkeen muiden kumppanien: Väestöliiton,
Kehitysvammaisten tukiliiton, Autismi- ja Aspergerliiton ja Vammaisten maahanmuuttajien
tukikeskus Hilman kanssa. Hankkeen puitteissa ollaan mukana myös Hyvinkään kaupungin
ja järjestöjen maahanmuuttoverkostossa, Hilma-verkostossa ja MLE ”Maahanmuuttaja lasten
etu” -verkostossa.

Koulutus ja seminaarit
Koulutustoiminnan kehittäminen ja uudistaminen jatkui edellisen vuoden tapaan. Säätiön
asiantuntijat osallistuivat täydennyskoulutukseen ja koulutustiimin toimintatapoja kehitettiin.
Vuoden aikana solmittiin myös koulutuskumppanuussopimuksia muiden kouluttajien kanssa
ja näin voitiin lisätä voimavaroja. Säätiön asiantuntijoilla on sellaista erityisosaamista, jolle löytyy koulutusmarkkinoilla kysyntää, mutta voimavaroja pitäisi riittää myös muuhun kehittämistoimintaan. Pienenä organisaationa yhteistyö muiden asiantuntijoiden ja kouluttajien kanssa
on tulevaisuudessakin tärkeää.
Säätiön asiantuntijat pitivät lukuisia koulutuksia ja luentoja erilaisissa tilaisuuksissa vuoden
aikana, mm. Apuvälinemessuilla, Ratkaisun paikka -messuilla ja Kyvyt käyttöön -seminaarissa.
Isoimpien tilaisuuksien lisäksi koulutusta annettiin mm. Hyriassa, Metropolia ammattikorkeakoulussa sekä Helsingin Diakissa liittyen työvalmentajan erikoisammattitutkintoon.
Säätiön erikoisosaamiseen perustuvat IMBA ja Melba - työn vaativuuden ja työkyvyn arviointikoulutukset kiinnostivat edellisvuotta enemmän. RATKO-hankkeen myötä kiinnostus on ollut
koko vuoden ajan kasvavaa.
Melba-koulutuksia järjestettiin neljä, ja niihin osallistui 54 työvalmennuksen ja -kuntoutuksen
ammattilaista. IMBA-koulutusta järjestettiin yksi koulutusryhmä, johon osallistui 16 koulutettavaa. Melban ja IMBAn täydennyskoulutusta järjestettiin käyttäjäkoulutuksen jo käyneille
Helsingissä, Tampereella, Ylöjärvellä, Varkaudessa, Hämeenlinnassa yhtensä seitsemän kertaa,
ja päiviin osallistui yhteensä 66 henkilöä.
Melba-koulutus koettiin hyväksi (8,8) ja IMBA-koulutus tyydyttäväksi (7,5) asteikolla 4-10.
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Kansainvälinen toiminta
Säätiö osallistui aktiivisesti kansainvälisen kuntoutuspolitiikan keskusteluihin Rehabilitation
Finland ry:n kautta. Säätiön toiminnanjohtaja osallistui lokakuussa myös Rehabilitation
Internationalin yleiskokoukseen New Yorkissa ja vaihtoi kokemuksia paikallisten kuntoutusasian
tuntijoiden kuten esimerkiksi Maine Department of Labour, Rehabilitation Services kanssa.
Kansainvälisessä kuntoutuskeskustelussa nousee edelleen vahvasti esiin YK:n vammaisten
ihmisten ihmisoikeussopimus ja sen velvoittavuus sekä vammaisten naisten ja lasten asema.
Työllistymisen edistämisessä on edelleen nostettu esiin työnantajille suunnattuja vammais
kiintiöitä. Suomessa THL on nostanut esiin mm. Saksan kiintiömallin.
Säätiö isännöi saksalaista asiantuntijadelegaatiota elokuussa. Eberswalden alueelta tulleet
asiantuntijat edustivat kuntoutus- ja työllistymistoimijoita. Saksalaiset pääsivät tutustumaan
suomalaiseen koulutus- ja kuntoutusjärjestelmään sekä sosiaalisiin yrityksiin.
Kesäkuussa säätiön henkilöstöä osallistui Euroopan tuetun työllistymisen yhdistyksen järjestämään kansainväliseen konferenssiin Dublinissa. Päivät antoivat erinomaisen näkökulman
eurooppalaiseen vammaispolitiikkaan ja vammaisten ihmisten työllistymisen ajankohtaisiin
käytäntöihin.
Eurooppalaisissa keskusteluissa vammaisten ihmisten työllisyyden kysymykset ovat yhä ajankohtaisia. Monissa maissa on paine purkaa vanhoja käytäntöjä ja etsiä uusia tapoja kiinnittää
etenkin vammaiset nuoret tavallisiin työpaikkoihin. Työhönvalmentajakäytännöt ovat edelleen
kovin kirjavia, mutta toisaalta monissa maissa saatu kokemus on osoittanut työhönvalmentajien roolin keskeiseksi.

Lapset ja nuoret
Säätiö järjesti kesällä vammaisille lapsille ja nuorille tarkoitetun kansainvälisen leirin. Mukana oli
kuusi nuorta Virosta ja saman verran nuoria Suomesta. Leiri järjestettiin Helsingissä Ruskeasuon
koululla, mikä tarjosi erinomaiset puitteet monipuoliselle toiminnalle. Leirillä opittiin englantia,
sirkustemppuja, musisointia sekä saatiin uusia elämyksiä ja ystäviä. Kansainväliselle leirille on
ollut runsaasti kysyntää. Säätiö aikookin järjestää uuden leirin vuosittain.
Säätiö jatkoi vammaisille nuorille suunnattuja työnhakuinfoja ja kokemusasiantuntijoiden
käyttöä mm. kouluvierailuilla. Marraskuussa säätiö haki rahoitusta opetus- ja kulttuuriministeriöstä toteuttaakseen vammaisten nuorten ja ei-vammaisten nuorten yhteisen sarjakuvatyöpajahankkeen. Mikäli hanke saa rahoituksen, vuoden 2014 aikana toteutetaan useita vammaisten
ja ei-vammaisten lasten ja nuorten yhteisiä sarjakuvatyöpajoja kouluissa ja päiväkodeissa.
Säätiö sitoutui yhteistyökumppaniksi Svenska Kulturfondetilta haettavaan hankkeeseen, jonka
tavoitteena on kehittää vapaa-ajan kerhotoimintaa vammaisille ja ei-vammaisille suomen- ja
ruotsinkielisille peruskoulun 4. luokkalaisille. Hankkeen hakijana ovat Metropolia AMK sekä
Arcada.

12

Asumispalvelut
Säätiö tarjosi vuonna 2013 asumispalveluita Helsingin Lauttasaaressa yhteensä 21 opiskelijaasuntoon. Asunnot vuokrataan Helsingin opiskelija-asuntosäätiöltä, ja Vamlas tuottaa vammaisille opiskelijoille vammaispalvelulain mukaista ympärivuorokautista asumispalvelua. Säätiön
tuottama asumispalvelu on ainutkertaista: vastaavaa yhteistyötä yleisen opiskelija-asumisen
kanssa ei ole muualla.
Vuonna 2013 kaikki asunnot olivat käytössä ja asukkaita oli yhteensä 22. Vaihtuvuutta oli
jonkin verran ja jonossa asuntoihin oli vuoden lopussa 3 henkilöä. Säätiön asumispalveluita
hankki yhteensä 12 kuntaa. Suurin ostaja oli Helsingin kaupunki, joka hankki asumispalveluita
yhteensä seitsemälle asukkaalle. Asumispalveluiden hinnoittelu pysyi ennallaan, eikä palvelumaksuja korotettu.
Säätiö aloitti vuonna 2013 uuden palvelun Helsingin kaupungin kanssa tarjoten kaupungille
lyhytaikaista hoitoa. Tätä tarkoitusta varten säätiö otti yhden pienen asunnon käyttöön. Tarve
on ensimmäisen vuoden jälkeen osoittautunut suureksi. On paljon sellaisia vammaisia nuoria,
jotka asuvat kotona, mutta tarvitsevat enemmän tukea elämänhallintaan ja itsenäistymiseen
kuin mitä vanhemmat voivat tarjota. Toisaalta on myös niitä, jotka haluaisivat jo itsenäistyä ja
päästä pikku hiljaa kokeilemaan yksin asumista ja ammattimaisten ohjaajien avustettavana
olemista.
Tiedottamista varten säätiö julkaisi Lauttasaaren yksiköstä uusilla kotisivuillaan lyhyen videon,
joka näyttää, millainen yksikkö on kyseessä ja millaista palvelua siellä saa. Kotisivujen, säätiön
Facebook-sivuston sekä YouTuben kautta video sai paljon huomiota, mikä näkyi jonojen
kasvuna.
Asumispalveluiden kehittämiseksi toteutettiin ohjaajille suunnattu vuorovaikutuskoulutus:
Motivoiva keskustelu. Kannustus ja tuki ovat erityisen tärkeitä nuorille suunnatuissa asumispalveluissa. Ohjaajat kokivatkin koulutuksen erittäin hyödyllisenä. Yksikössä jatkettiin myös
kehittämistyötä palvelun uudistamiseksi. Tavoitteena on kehittää toimintaa ja palvelua niin,
että palvelun laatua ja onnistumista voidaan nykyistä paremmin seurata ja asumispalvelujen
osana voidaan tarjota entistä enemmän tukea itsenäistymiseen, opintoihin ja työelämään
siirtymiseen.
Keväällä toteutettiin myös asukkaiden teemahaastattelut ulkopuolisen tutkijan, entisen asukkaan, toimesta. Teemahaastatteluissa käytiin läpi asukkaiden kokemuksia palvelusta, itsenäisyydestä ja mahdollisuuksista. Palaute oli erittäin myönteistä. Lauttasaari koetaan vapaana
ja itsenäisyyden mahdollistavana palveluna, joka kuitenkin tuntuu turvalliselta ja nuorelle
helpommalta, kuin itsenäisen avustajaringin pyörittäminen.
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Henkilöstö ja hallinto
Säätiössä työskenteli vuoden 2013 aikana keskimäärin 30 henkilöä, joista viisi oli osa-aikaisessa
työsuhteessa. Heistä 16 oli naista ja 14 miestä, keski-iältään 41 vuotta (Lauttasaarin yksikössä
39 vuotta, keskustoimistossa 46 vuotta).
Säätiön Mikonkadulla sijaitsevassa keskustoimistossa työskenteli yhteensä yhdeksän työn
tekijää. Heistä vakituisessa työsuhteessa toiminnanjohtaja, toimistonhoitaja, kehittämis
päällikkö sekä kaksi suunnittelijaa, joista toinen oli vuoden aikana yhteensä yhdeksän
kuukautta opintovapaalla. Toinen suunnittelijoista työskenteli osa-aikaisena 80 % työajalla
elokuusta lähtien. Mikonkadun yksikössä työskenteli määräaikaisissa työsuhteissa myös neljä
kokoaikaista projektityöntekijää. Projekteista yksi päättyi kesällä, yksi uusi alkoi keväällä. Uuden
hankkeen työntekijät aloittivat toukokuussa ja lokakuussa.
Lauttasaaren yksikössä työskenteli yhteensä noin 21 työntekijää. Vakituisessa työsuhteessa
työskentelivät asumisyksikön johtaja sekä syksyllä keskustoimistosta Lauttasaareen siirtynyt
osa-aikainen toimistoapulainen. Tämän lisäksi yksikössä työskenteli 18 asumispalveluohjaajaa,
joista neljä osa-aikaisessa työsuhteessa. Suurin osa asumispalveluohjaajista oli vakituisessa
työsuhteessa. Lisäksi jatkettiin syksyllä 2012 alkanutta kokeilua asukkaiden vapaa-ajan ja yhteistoiminnallisuuden kehittämiseksi. Tehtävässä toimii isännän nimikkeellä 42 % työaikaa tekevä
henkilö. Hankkeen tavoitteena on lisätä yksikön asukkaiden yhteisiä tapahtumia, peli-iltoja,
kokkikerhoja ynnä muuta, joihin kaikki asukkaat voivat halutessaan osallistua.
Säätiön henkilöstöstä kahdelle osa-aikaiselle saadaan TE-toimiston myöntämää palkkatukea
henkilöiden osatyökykyisyyden perusteella.

Luottamushenkilöt
Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiön sääntöjen 6§:n mukaan hallituksessa on seitsemän
jäsentä ja jokaisella henkilökohtainen varajäsen. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallituksen toimikausi on kolme kalenterivuotta. Hallituksen
jäsenen erovuoroisuus ei estä uudelleen valitsemista.

Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiön hallitus 2013-2015
Varsinaiset jäsenet

(henkilökohtaiset varajäsenet):

Jouko Kalliomaa, puheenjohtaja
Heikki Teittinen, varapuheenjohtaja

(Helinä Hulkkonen, varajäsen)

Toini Harra, jäsen

(Kaisa Rönkä, varajäsen)

Liisa Heinämäki, jäsen

(Mikko Arola, varajäsen)

Anneli Kiljunen, jäsen

(Leena Airaksinen, varajäsen)

Tuula Okkola-Tella, jäsen

(Janet Grundström, varajäsen)

Kirsti Ruusila, jäsen

(Marja Pihnala, varajäsen)

Hallituksen esittelijänä toimii toiminnanjohtaja Pauliina Lampinen,
sihteerinä toimistonhoitaja Laila Saaripalo.
Säätiön apurahojen jakamisesta tekee hallitukselle esityksen apurahatoimikunta, johon kuului
vuonna 2013 kasvatustieteen tohtori Anu Raudasoja, varatuomari Mikko Arola ja toiminnanjohtaja Pauliina Lampinen.
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Henkilöstön kehittäminen
Säätiön tavoitteena on kehittää henkilöstönsä osaamista ja asiantuntijuutta. Tavoitteena
on, että kehittämistehtävissä toimivilla henkilöillä on korkeakoulututkinto ja asumispalvelu
ohjaajilla on kaikilla alan ammatti- tai korkeakoulututkinto.
Asumispalveluyksikön ohjaajista neljä osallistui vuoden aikana lähihoitajan oppisopimus
koulutukseen. Kaksi ohjaajaa jatkoi ammattikorkeakouluopintojaan työn ohessa. Myös kehittämistehtävissä toimivien suunnittelijoiden opinnot yliopistossa jatkuivat työn ohessa. Kaikkiaan
säätiön henkilöstö on osallistunut yhteensä 110 päivää ei-tutkintotavoitteeseen osaamista
kehittävään koulutukseen, eli keskimäärin 4 pv/työntekijä. Lisäksi viisi asumispalveluohjaa
suoritti ergonomiakortin.
Henkilöstöhallinnon tueksi otettiin käyttöön sähköinen ohjelma, jonka avulla pyritään selkeyt
tämään henkilöstöasioihin liittyvää seurantaa. Myös säätiön sähköisessä muodossa oleva
perehdytyskansio uusittiin.
Asumispalveluohjaajien työn kehittämiseksi jatkettiin koulutusta motivoivasta keskustelusta.
Koulutus päättyi kesällä 2013 ja sen tuloksena syntyi edelleen jatkuva Lauttasaaren asumisyksikön kehittämissuunnitelma. Suunnitelmassa nousee esiin mm. asumispalvelun arviointi
käytännöt ja ohjaajien tehtävänkuvien kehittäminen. Tavoitteena on vahvistaa säätiön
tarjoaman asumispalvelun laatua.
Kehittämisyksikössä mietittiin hankkeiden toimintaa, tuloksia ja tulevia painopistealueita.
Hanketyöskentelyn ohessa on tärkeää miettiä, mitä konkreettista hankkeet tuottavat ja miten
hyvät käytännöt saadaan juurtumaan. Henkilöstö koki yhteisen keskustelun ja pohdinnan
oman työnsä kannalta tärkeänä ja tarkoituksenmukaisena.
Säätiössä on panostettu myös johtoryhmän työskentelyn kehittämiseen. Johtamisen kannalta
on tärkeää, että kaikki esimiesasemassa olevat henkilöt vievät omalla toiminnallaan asioita
yhteisesti sovittuun suuntaan.
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Työhyvinvointi ja virkistystoiminta
Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö laati kattavan työhyvinvointiohjelman vuonna 2011
yhteistyössä Mehiläinen Oy:n kanssa. Henkilöstön hyvinvointi, jaksaminen ja turvalliset ja ergonomiset työolosuhteet ovat tärkeitä koko toiminnan kannalta. Kattavien työterveyspalveluiden
lisäksi kaikki työntekijät saavat käyttöönsä liikunta- ja kulttuuriseteleitä.
Työterveyshuollon kulut olivat vuonna 2013 16 752 euroa, viidenneksen vähemmän kuin
vuonna 2012. Työntekijätasolla kulut olivat 726 € /työntekijä. Ennaltaehkäisevä toiminta ja
panostus työhyvinvointiin on tuottanut tulosta.
Työhyvinvointiin panostetaan myös nk. työhyvinvointitiimin toiminnan avulla. Työhyvinvointitiimin tehtävänä on paitsi valvoa ja varmistaa 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.

Laitteet ja investoinnit
Säätiö on ulkoistanut tietotekniikkaan ja puhelimiin liittyvän laitehallinnon ja käyttötuen. Ratkaisu on ollut erittäin toimiva. Sen myötä säätiön tietotekniikkaan liittyvät laite- ja ohjelmistohankinnat ovat pysyneet kohtuullisina ja yhteensopivina.
Vuoden aikana investoitiin uudistettuun kutsujärjestelmään, joka palvelee Lauttasaaren asumispalveluyksikön asukkaita ja ohjaajia. Koko säätiön hallintoa helpottamaan hankittiin uusi
henkilöstöhallinto-ohjelma, joka otettiin käyttöön vuoden 2013 aikana.
Lauttasaareen laadittiin investointisuunnitelma koskien esteettömiä keittiöitä. Vuosien 2013 2014 aikana uudistetaan yhteensä kolme keittiötä. Lauttasaaressa uudistettiin myös ohjaajien
tauko- ja toimistotila ottamalla käyttöön isompi huoneisto.
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Rahastot, apurahat ja varainhoito
Säätiö hallinnoi neljää omakatteista rahastoa sekä kolmea yleiskatteista rahastoa. Rahastojen
hallinnointi ja varainhoito tapahtuu hallituksen hyväksymän sijoitussuunnitelman mukaisesti.
Vuonna 2013 säätiön hallituksen päätöksellä sijoitustoiminnan strategiaa muutettiin hieman
osakepainotteisemmaksi. Tämä johti hyvään tuottoon vuoden lopussa. Rahastojen lisäksi
säätiö kerää keräysvaroja vuosittain.
Vuonna 2013 säätiö jakoi apurahoja omakatteisista rahastoista 14 360 euroa. Omakatteisista
rahastoista tuettiin mm. lasten ja nuorten harrastustoimintaa sekä kansainvälistymistä. Säätiö
tuki ensimmäisen vammaisen nuoren osallistumista korkeatasoiselle kansainväliselle Up with
People! -kiertueelle. Lisäksi säätiö jakoi yleiskatteisista rahastoista stipendeinä 4 200 euroa
erityisammattioppilaitoksissa opinnoissaan menestyneille nuorille. Säätiö osallistui myös Heurekan Tiedekummitoimintaan kustantamalla Helsingin Solakallion koulun oppilaita päiväksi
tiedekeskukseen.
Säätiön keräysvarat 3800 euroa käytettiin vammaisten lasten ja nuorten kesäleiriin, johon
osallistui suomalaisten lisäksi tartolaisia lapsia ja nuoria sekä heidän tukihenkilöitään SA Eesti
Agrenska Fondista.
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Talouden lukuja

Tulot 2013

1 353 772
325 957
130 835
41 012
25 037
12 085
6 274

Asumispalvelukorvaukset
RAY ja muut
Vuokratuotot
Koulutustuotot
Työllistämistuet
Muut satunnaiset
Palvelutuotot

Menot 2013

1 344 599
302 270
188 425
9 099
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Henkilöstökulut
Muut kulut
Vuokrakulut
Poistot

Vammaisten Lasten ja nuorten tukisäätiö

Rahayksikkö EURO

TULOSLASKELMA
01.01.2013-31.12.2013

1.1.2013
31.12.2013

1.1.2012
31.12.2012

1 942 768,69

1 713 503,62

-1 076 616,65

-1 011 568,51

-227 537,79

-210 624,12

-40 444,37

-56 131,40

-9 099,30

-4 641,12

-337 971,55

-374 740,27

-152 723,80
-1 844 393,46
102 616,46

-120 327,99
-1 778 033,41
-64 529,79

102 616,46

-64 529,79

4 083,00
4 083,00

18 683,50
18 683,50

106 699,46

-45 846,29

VARSINAINEN TOIMINTA
Tuotot
Tuotot yhteensä
Kulut
Palkat
Palkat yhteensä
Palkkojen sivukulut
Palkkojen sivukulut yhteensä
Muut henkilöstökulut
Muut henkilöstökulut yhteensä
Poistot
Poistot yhteensä
Yleiskulut
Yleiskulut yhteensä
Toiminnasta aiheutuneet kulut
Toiminnasta aiheutuneet kulut yhteensä
Kulut yhteensä
Toiminnanalan kate
Tuotto-/kulujäämä
VARAINHANKINTA
Tuotot
Tuotot yhteensä
Varainhankinnan kate
Tuotto-/kulujäämä
SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA
Tuotot
Yhteensä
Tuotot yhteensä
Kulut
Yhteensä
Yhteensä
Kulut yhteensä
Sijoitus- ja rahoitustoiminta yhteensä

91 279,71
91 279,71

61 840,71
61 840,71

-7 517,57
-7 663,88
-15 181,45
76 098,26

0,00
-4 057,01
-4 057,01
57 783,70

Tuotto-/kulujäämä

182 797,72

11 937,41

OMAKATTEISET RAHASTOT
Tuotot
Kulut
Sisäiset siirrot
Yhteensä

94 847,38
-32 868,74
-61 978,64
0,00

84 586,90
-42 223,42
-42 363,48
0,00

TILIKAUDEN TULOS

178 556,49

11 937,41

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

178 556,49

11 937,41
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Rahayksikkö EURO

TASE

31.12.2013

31.12.2012

27 297,89
27 297,89

13 923,45
13 923,45

1 062 874,21
131 338,39
1 194 212,60
1 221 510,49

997 476,22
16 418,92
1 013 895,14
1 027 818,59

91 027,17
736 820,37
44 093,43
64 834,46
936 775,43

84 264,55
694 997,85
39 823,82
55 710,57
874 796,79

Lyhytaikaiset
Myyntisaamiset
Muut saamiset
Siirtosaamiset
Lyhytaikaiset yhteensä

130 662,03
28 693,92
19,24
159 375,19

107 946,92
48 669,46
8 105,07
164 721,45

Rahat ja pankkisaamiset
Vaihtuvat vastaavat yhteensä

91 568,96
250 944,15

87 760,68
252 482,13

2 409 230,07

2 155 097,51

Vastaavaa
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineelliset hyödykkeet
Koneet ja kalusto
Aineelliset hyödykkeet yhteensä
Sijoitukset
Muut osakkeet ja osuudet
Muut saamiset
Sijoitukset yhteensä
Pysyvät vastaavat yhteensä
OMAKATTEISTEN RAHASTOJEN VARAT
H ja K Henrikssonin rahasto
E Rantalan rahasto
H Kanasen rahasto
Lapsi-invalidien tuki ry
Omakatteisten rahastojen varat yhteensä
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Saamiset

Vastaavaa
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yhteensä
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TASE

Vastattavaa
OMA PÄÄOMA
Perus- ja toimintapääoma
Tilikauden tulos
Oma pääoma yhteensä
OMAKATTEISET RAHASTOT
H ja K Henrikssonin rahasto
E Rantalan rahasto
H Kanasen rahasto
Lapsi-invalidien tuki ry
Omakatteiset rahastot yhteensä

997 704,61
178 556,49
1 176 261,10

964 282,89
11 937,41
976 220,30

91 027,17
736 820,37
44 093,43
64 834,46
936 775,43

84 264,55
694 997,85
39 823,82
55 710,57
874 796,79

44 557,18
21 229,49
230 406,87
296 193,54
296 193,54

53 002,84
22 138,69
228 938,89
304 080,42
304 080,42

2 409 230,07

2 155 097,51

VIERAS PÄÄOMA
Lyhytaikainen
Ostovelat
Muut velat
Siirtovelat
Lyhytaikaiset yhteensä
Vieras pääoma yhteensä
Vastattavaa

yhteensä
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