
 

    

 

Autismiliiton strategia vuosille 2020-2024 

Toiminta-ajatus 

 
Autismiliitto edistää autismikirjon ihmisten ja heidän läheistensä yhdenvertaisuuden, vaikutusmahdollisuuksien ja 
hyvän elämän toteutumista.  

Visio  

Tunne autismi 

Autismiliiton päämääränä on autismimyönteinen yhteiskunta, jossa tunnetaan ja tunnistetaan autismikirjon 
moninaisuus ja turvataan autismikirjon ihmisten ja heidän läheistensä oikeus hyvään elämään.  

Yhteiskunnalliset strategiset tavoitteet  

Autismitietoisuus ja autismimyönteisyys lisääntyvät yhteiskunnassa  

Tieto ja ymmärrys autismikirjosta lisääntyvät. Autismikirjon ihmisten ja heidän läheistensä tieto omista oikeuksistaan 
lisääntyy. Autismikirjon ihmisten tarpeet huomioidaan suunnittelussa ja päätöksenteossa.  
 
Autismikirjon ihmisten näkemykset, vahvuudet ja oma ääni tulevat esiin yhteiskunnallisessa keskustelussa. 
Kokemusasiantuntijuuden hyödyntäminen vahvistuu. 

Autismikirjon ihmisten oikeus esteettömyyteen ja saavutettavuuteen vahvistuu  

Autismikirjon ihmiset voivat toimia ja osallistua yhdenvertaisina yhteiskunnan jäseninä. Tieto esteettömyydestä ja 
saavutettavuudesta autismikirjon ihmisten kannalta lisääntyy.  
 
Esteettömyys ja saavutettavuus vahvistuvat mukaan lukien:   

• Rakennetun ympäristön, kuten rakennusten, ulkoalueiden ja julkisten liikennevälineiden esteettömyys. 

• Aistiystävälliset ratkaisut ja ympäristöt.  

• Tiedon, viestinnän ja palvelujen saavutettavuus.   

• Kanssakäymisen ja kommunikaation esteettömyys, autismikirjon ihmisten moninaisuuden arvostaminen ja 
syrjimättömyys.  

Autismikirjon ihmisten oikeus osallisuuteen toteutuu elämän eri vaiheissa  

Autismikirjon ihmisten oikeus omaa elämää koskevaan päätöksentekoon sekä yhteiskunnalliseen osallisuuteen 
vahvistuu (esimerkiksi koulunkäynti, opiskelu, palkkatyö, asuminen, harrastukset ja vapaa-ajan toiminta).   
 
Autismikirjon ihmisillä on oikeus saada tukea päätöksentekoon sekä yksilöllisiä tarpeita vastaavia osallisuutta tukevia 
palveluja elämän eri vaiheissa.  
 
Autismikirjon ihmisten ja heidän läheistensä tietoa ja kokemusta arvostetaan ja hyödynnetään. 



 

    

 

Liiton toimintaan liittyvät strategiset tavoitteet 

Vahva toimija 

Liitto on vaikuttavin autismialan asiantuntija.  Liitto toimii yhteistyössä jäsenyhdistystensä kanssa, jotka kasvavat ja 
ovat elinvoimaisia. Liitto on sitä vahvempi, mitä vahvempia ovat sen jäsenyhdistykset.   
 
Vahvan toimijuuden tuloksena liiton kantoja kuullaan, ja liitto pääsee vaikuttamaan päätöksentekoon esimerkiksi 
lausuntojen, kuulemisten ja työryhmäjäsenyyksien kautta. 
 
Vahvan toimijuuden edellytyksenä ovat riittävät toimintaresurssit ja osaava henkilökunta. 
 

Vetovoimainen yhteistyökumppani 

Liitto on luotettava ja haluttu yhteistyökumppani, joka tekee yhteistyötä sidosryhmien, ammattilaisverkostojen ja 
kokemusasiantuntijoiden kanssa yhteiskunnallisten tavoitteidensa saavuttamiseksi.  
 

Ennakoiva ja aloitteellinen vaikuttaja 

Toimimme suunnitelmallisesti, johdonmukaisesti ja ennakoivasti. Onnistunut yhteiskunnallinen vaikuttaminen 
edellyttää oikeaa tietoa toimintakentästä sekä hyvää käsitystä autismikirjon henkilöiden ja heidän läheistensä 
tarpeista ja odotuksista. Liitto kartuttaa, kokoaa ja levittää ajantasaista tietoa. 
 

Arvot 

Yhdenvertaisuus 

Jokaisella on oikeus ja mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa yhteiskunnan jäsenenä. Edistämme esteettömyyttä ja 
saavutettavuutta sekä ihmisoikeuksien toteutumista.  
 

Yhteisöllisyys 

Kehitämme yhteisöllisyyttä jäsenyhdistystemme, sidosryhmien ja kansainvälisten kumppaneiden kanssa. Vahvistamme 
vertaisuutta ja vuoropuhelua. 
 

Asiantuntijuus 

Olemme luotettava, riippumaton ja ajassa mukana oleva asiantuntijaorganisaatio. Liiton toiminta perustuu tutkittuun 
tietoon ja kokemustietoon. 
 
 


