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1 YLEISTÄ
Suomen CP-liitto on valtakunnallinen vammais- ja erityisliikuntajärjestö. Toiminta-ajatuksemme ja
kohderyhmämme yhdenvertaisen elämän pohjana on YK:n vammaisten ihmisten sopimus, jolla
vahvistetaan ihmisoikeuksia ja perusvapauksia ja taataan mahdollisuus käyttää näitä oikeuksista ja
vapauksista täysin ilman syrjintää. Kohderyhmäämme kuuluvat henkilöt, joilla on syntymästä
saakka neurologinen vamma kuten cp-, mmc- tai hydrokefalia. Heitä on Suomessa noin 12 000,
heidän perheitään tai läheisiään noin 60 000. Edustamme myös henkilöä, joilla on motorisen
oppimisen vaikeus tai lievempiä motoriikan vaikeuksia.
Vahvistamme ihmisten hyvinvointia ja voimavaroja sekä heidän kykyään pitää huolta itsestään,
toisistaan ja ympäristöstään. Tuemme arjen elämää tarjoamalla merkityksellisiä kohtaamisia ja
vertaistukea elämän eri vaiheissa tarpeiden ja toiveiden mukaisesti. Edistämme osallisuutta
aktiiviseen elämään, vuorovaikutukseen ja yhteiskunnalliseen toimintaan. Viestimme
vuorovaikutteisesti ja tarjoamme kiinnostavaa ajanmukaista tietoa eri viestintäkanavia hyödyntäen.
Lisäämme suvaitsevaisuutta, yhteisöllisyyttä ja keskinäistä ymmärrystä tuomalla kohderyhmämme
äänen esille elämän eri toiminta-alueille yhteiskunnassa.
Teemme yhteistyötä verkostoissa järjestöjen, eri alojen ammattilaisten, päätöksentekijöiden ja
muiden sidosryhmien kanssa.
Aloitamme uuden strategiakauden. Mottomme on Ihminen lähellä ja arvomme ovat välittäminen,
osallisuus, vaikuttavuus (VOV).
Painopisteemme strategiakaudella 2021-2025 ovat
1 Välittävää vertaistukea ja osallistavaa toimintaa
2 Näkyvää vaikuttamistyötä
3 Laadukasta palvelutoimintaa
4 Riittävät toimintaresurssit
Tapahtumiamme ovat kevätliittokokous Helsingissä 27.3., syyspäivät ja syysliittokokous
Tampereella 29-31.10. sekä teemallisia aluetapahtumia. Järjestämme aikuistoiminnan kesäpäivät
11-13.6. ja vietämme Maailman CP-päivää ja puhevammaisten päivää 6.10., puhevammaisten
viikkoa, Maailman mmc- ja hydrokefaliapäivää 25.10., kansainvälistä vammaisten päivää 3.12. ja
kansainvälistä vapaaehtoisten päivää 5.12. Järjestämme uusia virtuaalisia tapaamisia ja palveluita ja
jatkamme vanhoja onnistuneita konsepteja. Lisäämme etätoimintaa, kuten Kahvitreffejä,
teemallisia etätapaamisia sekä järjestämme koulutuksia esimerkiksi Uskalla unelmoida verkkokurssia.
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2 VÄLITTÄVÄÄ VERTAISTUKEA JA OSALLISTAVAA TOIMINTAA
2.1 LAPSIPERHEET
Perheiden tukeminen on yksi keskeinen toimintakenttämme, jonka kehittämiseen on panostettu
viime vuosina. Lapsi- ja perhetoimikunta on tuonut uusia näkemyksiä perheiden tuen tarpeista ja
toiveista. Järjestämme perheille alueellisia tapaamisia, jotka tarjoavat tietoa, vertaistukea, liikuntaa
ja tukea sosiaaliseen vuorovaikutukseen elämän erilaisissa tilanteissa. Jatkamme myös
kohderyhmiimme kuuluvien nuorten tavoittamista ja aktivointia ja kehitämme yhdessä nuorten
kanssa heitä kiinnostavaa toimintaa. Vahvistamme perheiden voimavaroja ja osallisuutta
kannustaen aktiiviseen elämään.
Sosiaalinen valmennus sekä ohjaus ja neuvonta tukee kohderyhmiimme kuuluvien perheiden
valmiuksia jäsentää omaa elämäntilannettaan ja toimia omien tavoitteiden saavuttamiseksi.
Tuemme koko perhettä lapsen vamman aiheuttamista haasteista selviytymisessä ja lasta, jolla on
vamma, sosiaalisen toimintakyvyn kehittymisessä. Perheille on suunniteltu neljä läsnäolokurssia ja
kaikille kursseille virtuaalinen jatkotapaaminen sekä aikuisten lasten vanhemmille yksi
vertaistukiviikonloppu. Järjestämme kaksi nuorten kurssia, jotka tukevat itsensä hyväksymisessä,
myönteisen minäkuvan muodostamisessa ja itseluottamuksen kasvattamisessa. Jatkamme
virtuaalisesti etäyhteyksin tarjottavaa kohderyhmän tarpeista lähtevää toimintaa. Toiminnan
kehittämistä ja seurantaa tukee moniammatillinen asiantuntijatoimikunta, johon kuuluu
kohderyhmän edustajia ja eri alojen ammattilaisia.
Yksilöllinen ja ryhmämuotoinen sosiaaliohjaus ja neuvonta tarjoaa tietoa perusoikeuksista,
sosiaaliturvasta ja palveluista sekä viestii palvelujärjestelmälle kohderyhmän perheiden
erityistarpeista. Ohjaamme perheitä palvelujen piiriin. Tuotamme uutta materiaalia ja
hyödynnämme esimerkiksi uutta Arki sujuu -opasta. Haemme Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto
ry:ltä tuettuja perhelomia.
Perhelomitustoimintamme tarjoaa tukea ja helpotusta vanhempien vaativaan ja sitovaan
ympärivuorokautiseen hoitotyöhön. Tuella on tärkeä merkitys perheen jaksamisen ja hyvinvoinnin
kannalta. Myönnämme taloudellista tukea enintään 12 vuorokautta/perhe/vuosi niille
vanhemmille, jotka eivät saa kunnan omaishoidontukea, yhteensä 188 vuorokautta. Voimme tukea
myös vammaisen lapsen tai nuoren vapaa-ajantoimintaa myöntämällä CP-liitosta henkilökohtaista
avustajapalvelua. Perhe hankkii itse avustajan ja CP-liitto maksaa palkkion avustamisesta.
Tarjoamme erityistä tukea, tietoa ja neuvontaa henkilöille, joilla on mmc, hydrokefalia tai
normaalipaineinen hydrokefalia. Näihin kohderyhmiin kuuluvien henkilöiden on huomattu
tarvitsevan suurempaa ja yksilöllisempää tukea vammojen erityispiirteistä. Tuotamme uutta
materiaalia, esimerkiksi Potilaalla on mmc- ja/tai hydrokefalia sekä liikuntaoppaan.
Edistämme perheiden yhdenvertaisia liikunta- ja harrastusmahdollisuuksia pääpainon ollessa
terveysliikunnassa. Soveltavan liikunnan avulla voidaan löytää uusia mahdollisuuksia omatoimisen
liikunnan lisäämiseen arkeen. Tuemme perheitä löytämään mahdollisimman varhain lapselle ja
nuorelle mieluisia liikkumisen muotoja ja kannustamme kokeilemaan eri lajeja esimerkiksi
tapahtumissa.
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2.2 AIKUISET
Aikuistoimintamme pohjaa yhdenvertaisuuteen ja rohkaisee jokaista elämään omannäköistään
elämää. Se vahvistaa toimijuutta ja osallisuutta sekä kannustaa yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen.
Haluamme vähentää osallistumisen esteitä. Näitä ovat esimerkiksi yleisten palvelujen ja
tapahtumien esteellisyys, vaikeus saada riittävästi avustaja- tai kuljetuspalveluita tai henkinen
kynnys osallistua tapahtumiin. Toimimme siellä missä muutkin ihmiset – kuten
tapahtumanjärjestäjät, palveluntarjoajat ja muut yhteiskunnan jäsenet – ovat. Rohkaisemme näin
kohderyhmiämme liikkumaan siellä missä kaikki muutkin ja samalla tarjoamme suurelle yleisölle ja
palveluntuottajille tietoa erityistarpeistamme.
Aikuisille suunnattu toimintamme perustuu kohderyhmien tarpeisiin. Kohderyhmien edustajista
koostuvilla aikuistoimikunnalla sekä aikuisvastaavien verkostolla on keskeinen rooli toiminnan
sisällön suunnittelussa, toteutuksessa ja seurannassa. Aikuistoiminnan kulmakiviä ovat Kesäpäivät,
alueelliset tapaamiset, Maailman CP-päivän vietto, virtuaaliset vapaamuotoiset ja teemalliset
tapaamiset sekä vapaaehtoisten ja tukihenkilöiden koulutukset. Aikuisille suunnatussa toiminnassa
korostuu vertaisuus. Vertaisten avulla saa voimavaroja ja näkökulmia oman vammaisuuden
kohtaamiseen ja käsittelyyn, itsenäistymiseen, mielekkään tekemisen löytämiseen sekä
elämänpiirin laajentamiseen. Tuemme vammaisten ihmisten osallisuutta esimerkiksi huolehtimalla
riittävästä avustamisesta tapahtumissa tai tarjoamalla vapaa-ajan toimintaan tukea. Haemme
Maaseudun Terveys- ja lomahuolto ry:stä aikuisille suunnattuja tuettuja lomia.
Sosiaalinen valmennus sekä ohjaus ja neuvontamme tukee kohderyhmiimme kuuluvia henkilöitä
jäsentämään omaa elämäntilannettaan ja toimimaan omien tavoitteidensa saavuttamiseksi.
Tuemme itsensä hyväksymisessä, myönteisen minäkuvan muodostamisessa ja itseluottamuksen
kasvattamisessa. Aikuisille suunnattuja läsnäolokursseja on neljä ja kaikille järjestetään virtuaalinen
jatkotapaaminen. Jatkamme virtuaalisesti etäyhteyksin tarjottavaa kohderyhmän tarpeista lähtevää
toimintaa. Toiminnan kehittämistä ja seurantaa tukee moniammatillinen asiantuntijatoimikunta,
johon kuuluu kohderyhmän edustajia ja eri alojen ammattilaisia.
Yksilöllinen ja ryhmämuotoinen sosiaaliohjaus ja neuvonta tarjoaa tietoa perusoikeuksista,
sosiaaliturvasta ja julkisista palveluista sekä viestii julkiselle palvelujärjestelmälle kohderyhmämme
erityistarpeista.
Tarjoamme erityistä tukea, tietoa ja neuvontaa henkilöille, joilla on mmc, hydrokefalia tai
normaalipaineinen hydrokefalia. Näihin kohderyhmiin kuuluvien henkilöiden on huomattu
tarvitsevan suurempaa ja yksilöllisempää tukea. Nämä vammat voivat vaikuttaa dramaattisesti
elämänlaatuun, ja koska tietoa vammoista on niiden harvinaisen esiintymisen vuoksi kohtuullisen
vähän, vertaistuen merkitys vammaan liittyvän tiedon saannissa korostuu. Tuotamme uusia
materiaaleja, kuten Potilaalla on mmc- ja hydrokefaliavamma -oppaan sekä liikunta-aiheisen
oppaan. Tarjoamme vertaistuellista vuorovaikutusta virtuaalisesti ja läsnäolotapaamisissa,
vertaistukikeskusteluja ja viikonloppuja sekä muita tapahtumia pohjautuen kohderyhmän omiin
tarpeisiin ja toiveisiin.
Kannustamme aktiivisen itsestä ja toisista huolehtimiseen arjessa. Tässä liikunnalla on suuri rooli:
arkiliikunnan lisääminen ylläpitää toimintakykyä sekä sujuvoittaa arjen toimintoja, mutta vaatii
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erityistä tukea. Tarjoamme tietoa erityis- ja soveltavasta liikunnasta ja järjestämme sekä alueellisia
että valtakunnallisia liikuntapainotteisia tapahtumia kannustaen löytämään oma mieluinen tapa
liikkua esimerkiksi lajikokeiluiden ja esittelyiden kautta. Tuotamme uusia videoita ja matalan
kynnyksen ohjeita, jotta ihmisillä on enemmän tietoa liikunnan tärkeydestä ja
liikuntamahdollisuuksista.
Kohderyhmämme ihmisten on usein vaikea työllistyä. Edistämme osatyökykyisten ihmisten
työllistymistä myös tarjoamalla CP-liitossa kahdelle henkilölle työpaikka vuodeksi STEAn Paikka auki
-ohjelman avustuksella. Palkkaamme järjestöassistentin ja sosiaalineuvojan työsuhteisiin
ensisijaisesti oman kohderyhmämme edustajia. Tarjoamme mahdollisuuksien mukaan
työharjoittelupaikkoja opiskelijoille.

2.3 YHDISTYSTOIMINTA
Jäsenyhdistysten toiminta perustuu oman kohderyhmämme vapaaehtoisiin toimijoihin. Tuemme
heitä järjestämään alueillaan monipuolista matalan kynnyksen hyvinvointia vahvistavaa toimintaa
kuten vertaistukiryhmiä ja retkiä. Aktiivinen ja kaikille avoin yhdistystoiminta osallistaa uusia
toimijoita mukaan toimintaan kaikki ikäryhmät huomioiden.
Yhdistyksissä toimii yhteyshenkilöverkostoja, kuten liikunta- ja aikuisvastaavien verkostot.
Kannustamme yhdistyksiä tiiviimpään keskinäiseen yhteistyöhön esimerkiksi tapahtumien ja
liikuntakokeilujen järjestämisessä.
Laajennamme toimintaamme tarjoamalla enemmän virtuaalista tukea yhdistyksille esimerkiksi
luentojen ja koulutusten kautta, jotta yhdistykset saavat laajempaa tukea ja tietoa toimintaansa.
Samalla vahvistamme koko liiton asiantuntemuksen hyödyntämistä yhdistyksissä.
Tuemme yhdistyksiä paikallisessa ja alueellisessa vaikuttamistyössä sekä viestinnässä. Tuemme
jäsenyhdistyksiä viestinnän suunnittelussa ja toteuttamisessa tarjoten muun muassa
helppokäyttöisen ja saavutettavan verkkosivualustan yhdistysten käyttöön. Järjestämme
yhdistysten yhteisiä kehittämispäiviä, joissa on yhdistystoimijoiden tarpeiden mukaista sisältöä.
Kannustamme jäsenyhdistyksiä sote- ja maakuntauudistuksen yhteistyöverkostoihin. Tarjoamme
yhdistyksille kuntavaaleihin tukimateriaalia paikalliseen vaikuttamistyöhön.
Kohderyhmillämme on vähemmän mahdollisuuksia liikuntaan yleisissä liikuntapaikoissa esimerkiksi
esteettömien tilojen puuttuessa. Kannustamme yhdistyksiä yhteistyöhön paikallisten liikuntaa
järjestävien tahojen kanssa, koska liikunnallisen elämäntavan vahvistamisessa tarvitaan erityistä
tietoa ryhmämme erityistarpeista ja soveltavan liikkumisen mahdollisuuksista. Yhdistykset
järjestävät myös itse harrasteliikuntaa kuten vesiliikuntaa, pyörätuolisählyä, keilausta, bocciaa ja
pyörätuolitanssia.
Tarjoamme taloudellista tukea välittämällä STEA:n jäsenjärjestöavustusta yhdistyksille. Tuki
mahdollistaa uusien toimintojen kokeilua, käynnistämistä ja ylläpitämistä yhdistyksessä.
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2.4 MOTORISEN OPPIMISEN TUKENA
Tavoitteemme on lapsen osallistumisen mahdollistaminen hänelle tärkeään toimintaan. Arkeen
liittyvät rutiinit, kuten pukeutuminen, ruokaileminen, leikkiminen, liikkuminen ja kommunikoiminen
vaativat motorisen tiedon käsittelyä ja motoristen taitojen hallintaa. Tunnistamalla ja tukemalla
yksilön motoriseen kehitykseen liittyviä valmiuksia ja taitoja vaikutetaan yksilön fyysiseen
osallistumiseen, sosiaalisiin suhteisiin, kokemukseen osallisuudesta arjen eri ympäristöissä kuten
kotona, varhaiskasvatuksessa, koulussa ja harrastuksissa sekä yksilön minäkuvan kehittymiseen.
Tuemme myös perheitä ja lähiympäristöä, jotka ovat keskeisessä roolissa.
Kokoamme ja tuotamme eri näkökulmista tietoa motorisen oppimisen vaikeuksiin liittyen ja
lisäämme näin tietoisuutta aiheesta yksilön eri kasvu- ja kehitysympäristöissä, jotta varhainen
havaitseminen ja motoristen taitojen vahvistuminen mahdollistuisivat.
Verkostoissa tapahtuva yhteistyömme mahdollistaa yksilön oppimisen edistämisen edellä
mainituissa eri ympäristöissä, sillä sen kautta yhdistyy moninkertainen määrä uutta tietoa ja syntyy
uutta ymmärrystä. Verkostoissa tieto myös muotoutuu, juurtuu ja leviää. Yhteinen työ tulee
selkiyttää niin, että mahdollistetaan tarpeelliset, oikein ajoitetut yksilön kehitystä tukevat toimet
palveluprosesseissa.

3 NÄKYVÄÄ VAIKUTTAMISTYÖTÄ
Tavoitteemme on yhdenvertainen yhteiskunta YK:n vammaissopimuksen mukaan. Teemme
ennakoivaa vaikuttamistyötä ja seuraamme yhteiskunnan muutoksia vammais-, sosiaali- ja
terveyssektoreilla sekä erityisryhmien liikunnassa yhteistyössä muiden järjestöjen ja toimijoiden
kanssa. Tuomme oman toimintakentän ja kohderyhmien ihmisten asiantuntemuksen
hyödynnettäväksi päätöksentekoon.
Kerromme näkyvämmin vaikuttamistyöstämme, toiminnastamme sekä muista kohderyhmiämme
kiinnostavista asioista eri viestintäkanavia hyödyntäen. Tärkeimmät kanavat ovat neljä kertaa
vuodessa ilmestyvä CP-lehti, verkkosivut, uutiskirjeet sekä sosiaalisen median kanavat. Tuotamme
videomateriaalia ja oppaita.
Vaikuttamisemme teemat ovat: 1) Välttämättömien elämänmittaisten palveluiden järjestäminen
kestävällä tavalla. Teemme vaikuttamistyötä Ei myytävänä -vammaisjärjestöverkoston kanssa ja
kohdistuu päätöksentekijöihin ja palveluiden järjestäjiin. 2) Yksilöllisten tarpeiden mukaiset palvelut
kohderyhmämme tarpeet huomioiden. Tuomme esimerkkejä ja ratkaisuehdotuksia päättäjille
esimerkiksi sote-uudistuksen valmistelutyöhön. Huomioimme toiminnassamme sote- ja
maakuntauudistuksen sekä kuntavaalit.
Annamme kannanottoja ja toimitamme tiedotteita ajankohtaisista vammaisasioista, valmistelemme
lausuntoja lainsäädännön valmisteluun sekä tapaamme päättäjiä. Näkemyksemme ja
kokemuksemme kumpuaa sekä CP-liiton hallituksen asiantuntemuksesta että läheisestä
yhteydestämme kohderyhmiemme edustajiin ja verkostoissamme toimiviin alan ammattilaisiin.
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Teemme kohderyhmäämme tunnetuksi muun muassa tarjoamalla tietoa vammoista eri
ammattilaisryhmille sekä jakamalla arjen tietoa esimerkiksi kokemusasiantuntijoidemme kanssa.
Tiedon lisäämisellä voidaan lisätä ymmärrystä ja suvaitsevaisuutta sekä ehkäistä syrjäytymistä.
Lisäämme ihmisten omaa tietoisuuttaan palveluihin. Annamme kohderyhmällemme yksilöllistä ja
yleistä sosiaaliohjausta ja -neuvontaa eri osaamisalueidemme puitteissa. Neuvonta liittyy pääosin
vammaisille henkilöille tarkoitettuihin palveluihin ja tukiin. Annamme tietoa henkilökohtaisena
neuvontana, luennoilla ja tapahtumissa sekä virtuaalisesti eri viestintäkanavia hyödyntäen.
Tuemme kohderyhmäämme paikallisessa, alueellisessa ja valtakunnallisessa vaikuttamistyössä ja
päätöksenteossa.
Tuloksellinen vaikutustoiminta edellyttää vuorovaikutteista yhteistyötä, jota teemme eri järjestöjen
ja verkostojen kanssa. Tärkeimpiä yhteistyökumppaneitamme ovat Vammaisfoorumi, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry, Soveltava Liikunta SoveLi, NV – Neurologiset vammaisjärjestöt verkosto, Aspa-säätiö, Niilo Mäki Instituutti ja erilaiset puhevammaisten asioiden verkostot kuten
Papunet, Selkokielen neuvottelukunta ja Kelan tulkkauspalveluiden kehittämistyöryhmä.
Toimintavuonna olemme yhteistyökumppani Vatesin Disability Employment Forumin kanssa, joka
nostaa esille työllistymiseen liittyviä aiheita vuoden aikana. Teemme yhteistyötä nuorten
toimintaan liittyvien verkostojen, kuten Seitti ja Allianssi, kanssa sekä median, oppilaitosten ja
työantajien kanssa ja tarjoamme ajantasaista tietoa CP-liiton kohderyhmän asioista ja tarjoamme
aiheita opinnäytetöihin.
Osallistumme Tampereella Apuvälinemessuille omalla osastolla. Tapaamme kohderyhmää,
lisäämme tietoutta kohderyhmän asioista ja liiton toiminnasta ja verkostoidumme laaja-alaisesti eri
toimijoiden kanssa. Rohkaisemme kohderyhmää uuden tiedon äärelle ja vahvistamme osallisuutta.

4 LAADUKASTA PALVELUTOIMINTAA
Tarjoamme kohderyhmämme moninaiset tarpeet huomioivia ja säädösten vaatimukset täyttäviä
hyviä ja ajanmukaisia palveluita. Toimintamme painopisteinä ja kehittämiskohteina korostuvat:
Henkilöstö ja osaaminen: työntekijämme ovat päteviä, osaavia ja motivoituneita
Ajanmukaiset palvelut: tuotamme tietoa oikeuksien valvontaan ja julkisten palveluiden
kehittämiseen palveluiden järjestämisestä ja asiakkaiden tarpeista
Asianmukaiset tilat: toimintamme pohjautuu pääosin muiden omistamissa tiloissa tarjottavaan
palveluun, päivätoiminnan tilojen hyödyntäminen myös henkilökohtaisen avun palvelussa,
Laajasalon palveluasuntojen yhteistilojen viihtyvyyden kohentaminen, Halisten palveluasuntojen
toimitilaratkaisuiden selvittäminen jatkuu
Hyvä hallinto: valmistelemme asiat noudattaen hyvän hallinnon periaatteita.
Palvelutoiminnan johtokunta kehittää strategista toimintaa ja kokoontuu kahdesti vuodessa.
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4.1 ASUMINEN
Tuotamme vammaispalvelulain mukaista palveluasumista Halisten palveluasunnoissa Turun
Halisissa (viisi ympärivuorokautista ja yksi ei-ympärivuorokautinen asumispaikka) ja Laajasalon
palveluasunnoissa Helsingissä (yksitoista ympärivuorokautista asumispaikkaa). Toimintaa säätelevät
monet säädökset ja kuntien sopimukset. Henkilöstön osaamisen pohjana on työntekijöiden riittävä
koulutus, vähintään lähihoitajan tutkinto. Kehitämme palkkausjärjestelmää kannustavammaksi ja
päivitämme keskeisiä suunnitelmia kuten lääkehoitosuunnitelmaa, omavalvontasuunnitelmaa ja
pelastussuunnitelmaa. Vahvuutemme ja kilpailuetumme on erityisosaaminen CP-liiton
kohderyhmien ihmisten tarpeista, kuten puhevamma, mmc- tai hydrokefalia.
Kehitämme yhteistyökumppaneiden kanssa palveluasuntojemme piirissä oleville asukkaille muita
palveluita. Halisten palveluasunnot on kumppanina Suomen Paralympiakomitea ry:n hankkeessa,
jonka nimi on ”Hyvät muuvit – mun muuvit 2019–2022”. Hankkeen tavoite on lisätä asukkaiden
liikuntaa ja parantaa heidän kokemaansa hyvinvointia. Hyödynnämme hankkeen tuloksia myös
Laajasalon palveluasunnoissa ja päivätoiminnassa.

4.2. PÄIVÄTOIMINTA
Tuotamme vammaispalvelulain mukaista päivätoimintaa. Omat tilamme sijaitsevat Helsingissä
Malmilla. Monet säädökset ja kuntien sopimukset säätelevät päivätoiminnan tuottamista. Kuntien
asettamien vaatimusten täyttäminen edellyttää tavoitteellista ja kehittyvää toimintaa.
Hyödynnämme jatkossa toiminnan sisällön kehittämisessä entistä enemmän päivätoiminnan
työntekijöiden osaamista, tuomme uusia näkökulmia osallistujien toiveiden ja tarpeiden mukaan ja
kehitämme erityisesti arkiliikuntaan liittyviä teemoja sillä periaatteella, että kaikki voivat osallistua
liikkumiseen.

4.3 HENKILÖKOHTAISEN AVUN PALVELU
Tuotamme henkilökohtaisen avun palvelut -toiminnassa vammaispalvelulain mukaista
henkilökohtaista apua vaikeavammaisille henkilöille. Jatkamme palveluiden kehittämistä
Helsingissä, jossa tuottamistapoja ovat ostopalvelumalli ja henkilökohtaisen avun palvelusetelimalli
Helsingin kaupungille. Tarjoamme pääkaupunkiseudulle erityisesti CP-liiton kohderyhmän ihmisten
tarpeet huomioivaa palvelua. Jatkamme Halisten palveluasunnoissa vammaispalvelulain mukaisen
henkilökohtaisen avun tarjoamista ostopalvelumallilla kohderyhmämme ihmisille.

4.4. PUHETUPAKESKUS
Tuotamme tulkkauspalveluita henkilöille, joilla on puhevamma. Tulkkauspalvelut ovat pääosin
Kelan järjestämisvastuulla ja lainsäädäntöperustana on laki vammaisten henkilöiden
tulkkauspalveluista. Palveluita hankkivat myös ns. kolmannet tahot, kuten poliisi ja
maahanmuuttovirasto. Kunnat ja kuntayhtymät hankkivat kommunikaatio-opetusta ja
kommunikaatio-ohjausta henkilöille, joilla on puhevamma sekä heidän lähipiirilleen. Nämä palvelut
perustuvat vammaispalvelulakiin ja -asetukseen.
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Koulutamme tulkkejamme säännöllisesti. Edustamme kohderyhmäämme Kelan tulkkauspalveluiden
kehittämistyöryhmässä, toimimme Kehitysvammaliiton Papunetin ohjausryhmän jäsenenä
puhevamma-asioiden edustajana sekä Opetushallituksen työelämätoimikunnan jäsenenä, joka
vastaa alan koulutuksen kehittämisestä.

5 RIITTÄVÄT TOIMINTARESURSSIT
Toimintamme on yleishyödyllistä ja sen lähtökohtana on riittävät taloudelliset resurssit, osaava ja
motivoitunut henkilöstö sekä tarkoituksenmukaiset toimitilat. Seuraamme ja varaudumme
aktiivisesti ja ennakoiden muutoksiin yhteiskunnassa, kuten STEAn avustuspolitiikkaan
mahdollisesti kohdistuviin muutoksiin tai kuntien palveluiden hankintamuutoksiin.
Järjestötoimintaa avustetaan sosiaali- ja terveysjärjestöille tarkoitetuilla Veikkauksen voittovaroilla.
Vuosittain haettavia harkinnanvaraisia avustuksia valmistelee sosiaali- ja terveysjärjestöjen
avustuskeskus STEA. Avustuksista päättää ja ne myöntää sosiaali- ja terveysministeriö STM. Näiden
toimintojen piirissä henkilökunnasta on noin 23 työtekijää kokoaikaisiksi henkilötyövuosiksi
laskettuna.
Palvelutoiminnan tulot muodostuvat kuntien ja Kelan tekemistä hankinnoista, jotka perustuvat
kilpailutettuihin hankintoihin tai suorahankintoihin. Näiden toimintojen piirissä on noin 55
työntekijää kokoaikaisiksi henkilötyövuosiksi laskettuna.
Liitto saa tuloja myös jäsenmaksuista, CP-lehden ilmoitusmyynnistä, pienimuotoisesta omasta
varainhankinnasta ja lahjoituksista. Taloudesta annetaan erillinen talousarvio.
Noudatamme hyvän hallinnon periaatteita. Liiton hallituksessa on puheenjohtaja, kaksi
varapuheenjohtajaa, kuusi varsinaista jäsentä ja heidän kuusi henkilökohtaista varajäsentään.
Hallitus kokoontuu arviolta kuusi kertaa. Työvaliokuntaan kuuluu puheenjohtajisto ja se kokoontuu
tarpeen mukaan. Palvelutoiminnan johtokunta kokoontuu kaksi kertaa vuodessa. Aikuistoimikunta,
Kuntoutustoimikunta ja Lapsi- ja perhetoimikunta jatkavat toimintaa kokoontuen kukin 2–4 kertaa
vuodessa. Jäseninä toimivat kohderyhmämme edustajat, itse vammaiset ihmiset ja heidän
läheisensä, eri alojen ammattilaiset sekä liiton toimihenkilöt.
Helsingissä Malmin Kauppatiellä on CP-liiton keskustoimisto ja päivätoiminta liiton omistamissa
tiloissa. Muut toimipisteet ovat Laajasalon palveluasumisen yhteispalvelutila sekä Moijalan
kurssikeskus Hattulassa. Järjestösuunnittelijoilla on vuokratut toimistohuoneet Tampereella,
Kuopiossa ja Oulussa. CP-liitto vuokraa Halisten palveluasuntojen tilat. Asunnot vuokrataan
edelleen asukkaille.
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