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1. Yleistä  
Suomen CP-liitto ry on valtakunnallinen vammais- ja erityisliikuntajärjestö. Kohderyhmäämme 
kuuluvat ihmiset, joilla on cp-vamma, mmc, hydrokefalia tai normaalipaineinen hydrokefalia 
sekä heidän läheisensä. Kohderyhmäämme kuuluvat myös ihmiset, joilla on motorisen 
oppimisen vaikeuksia tai lievempiä motoriikan vaikeuksia.  

Suomessa on noin 21 000 ihmistä, joilla on cp-vamma, mmc, hydrokefalia tai 
normaalipaineinen hydrokefalia. Kun heidän läheisensä lasketaan mukaan, on luku noin 
100 000. Kaikista lapsista noin viidellä prosentilla on motorisen oppimisen vaikeuksia.  

Suomen CP-liiton toiminta-ajatus pohjautuu YK:n yleissopimukseen vammaisten henkilöiden 
oikeuksista. Tämä sopimus koskee vammaisten henkilöiden ihmisoikeuksia ja perusvapauksia.  

Haluamme taata vammaisille henkilöille yhdenvertaisen kohtelun, ja vahvistaa heidän 
oikeuksiensa toteutumista muun muassa seuraamalla yhteiskunnassa tapahtuvia muutoksia ja 
vaikuttamalla niihin. Liiton tekemän vaikuttamistyön lisäksi jäsenyhdistyksillämme on 
merkittävä rooli paikallisessa vaikuttamistyössä. 

Mottomme on ”Ihminen lähellä”. Arvomme ovat välittäminen, osallisuus ja vaikuttavuus (VOV). 
Strategiakauden 2021–2025 painopisteet ovat: 

1. välittävää vertaistukea ja osallistavaa toimintaa 
2. näkyvää vaikuttamistyötä 
3. laadukasta palvelutoimintaa 
4. riittävät toimintaresurssit.  

Suomen CP-liiton toiminnan ytimessä ovat vertaistuki, kohtaamiset, osallistava toiminta sekä 
kohderyhmämme oikeuksien valvonta. Lisäksi tuotamme palvelutoimintaa, joka lisää 
ymmärrystämme ja osaamistamme kohderyhmiemme palveluihin liittyvistä asioista. Eri 
toiminnoista muodostuu kokonaisuus, jonka päämääränä on edistää kohderyhmämme asioita 
ja tehdä niitä tunnetuksi. Jotta näin voisi tapahtua, toiminnan riittävä rahoitus on turvattava. 

Vuonna 2023 järjestämme kevätliittokokouksen 15.4.2023 Helsingissä ja syksyn 
päätapahtuman ja syysliittokokouksen 28.10.–29.10.2023 Jyväskylässä. Näiden lisäksi 
järjestämme tapahtumia, koulutuksia ja kursseja eri teemoilla sekä etänä että kasvokkain. 
Vietämme Maailman CP-päivää 6.10.2023, Puhevammaisten viikkoa lokakuussa 2023, 
Maailman mmc- ja hydrokefaliapäivää 25.10.2023, kansainvälistä vammaisten päivää 
3.12.2023 ja vapaaehtoisten päivää 5.12.2023 sekä verkossa että kasvotusten. Osallistumme 
Apuvälinemessuille Tampereella 2.11.–4.11.2023. 
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Vuonna 2022 päätimme uudistaa osittain organisaatiotamme ja aloimme toteuttaa 
toimenpiteitä, joiden avulla taloutemme turvataan ja pystymme varautumaan 
toimintaympäristön muutoksiin.  

Vuoden 2023 alusta järjestöpäällikön alaisuudessa aloittaa johtava asiantuntija, jonka 
alaisuudessa ovat sosiaalinen valmennus, pienet vammaryhmät ja aikuistoiminnan henkilöstö. 
Lisäksi johtava asiantuntija osallistuu osaltaan myös oikeuksien valvontaan. 

Muutamme CP-liiton henkilöstörakennetta asiantuntijapainotteisemmaksi ja keskitämme 
osaamista CP-liiton toimistolle synergiahyötyjä tavoitellen. Lisäksi painotamme osaamisen 
kehittämistä, jonka avulla henkilöstö pystyy hoitamaan työtehtäviään entistä paremmin.  

Vuonna 2023 STEAn kohdennetuilla toiminta-avustuksilla eli Ak-avustuksilla rahoitetut mmc- ja 
hydrokefaliatoiminta (ns. pienet vammaryhmät) ja aikuistoiminta yhdistetään yhdeksi 
kohdennetuksi toiminta-avustussegmentiksi. Tämän on tarkoitus turvata avustusten saaminen 
jatkossakin ja auttaa toiminnan kehittämisessä. 

Vuonna 2023 pyrimme vahvistamaan eri toiminta-alueiden yhteistyötä ja sidoksia toisiinsa. 
Aktivoimme ja tuemme jäsenyhdistyksiä sekä kiinnitämme huomiota henkilöstön 
rakenteeseen, talouteen ja tiloihimme. Näin pyrimme luomaan CP-liiton toimintaan 
pitkäjänteisyyttä ja turvaamaan CP-liiton toiminnan ja rahoituksen tulevaisuudessa. 
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2. Välittävää vertaistukea ja osallistavaa toimintaa 
Vertaistuki ja osallistava toiminta tukevat CP-liiton kohderyhmään kuuluvia henkilöitä ja heidän 
läheisiään. Järjestämme toimintaa ja tapahtumia kohderyhmäämme kuuluville: lapsiperheille, 
nuorille, aikuisille, ikääntyville ja henkilöille, joilla on mmc, hydrokefalia tai normaalipaineinen 
hydrokefalia ja heidän läheisilleen. Sosiaalisen valmennuksen kurssitoiminta vahvistaa 
osallistujien voimavaroja, tukee arjessa jaksamista ja tietenkin tarjoaa vertaisten tukea. 

2.1. Yhdistystoiminta 

Jäsenyhdistyksemme ovat liiton oman toiminnan lisäksi tärkeässä asemassa vertaistuen 
mahdollistamisessa, ja yhdistykset ovatkin suuri voimavaramme. Aloitamme vuonna 2023 
systemaattisen toiminnan jäsenyhdistyksen toiminnan tukemiseksi. Yhdistysten hallinnollista 
tukea keskitetään Malmin keskustoimistolle, ja jäsenyhdistyksiä kytketään entistä tiiviimmin 
mukaan kohderyhmiemme oikeuksien valvontaan. Viestintä tukee jäsenyhdistyksiä, ja 
viestinnän resursseja kasvatetaan tulevaisuudessa.  

Jäsenyhdistysten toiminta perustuu oman kohderyhmämme vapaaehtoisiin toimijoihin. 
Tuemme vapaaehtoisia järjestämään alueilla monipuolista matalan kynnyksen hyvinvointia 
vahvistavaa toimintaa kuten vertaistukiryhmiä ja retkiä. CP-liiton työntekijät tukevat ja neuvovat 
yhdistyksiä toiminnassaan. Yhdistyksissä toimii yhteyshenkilöiden verkostoja, kuten liikunta- ja 
aikuisvastaavien verkostot. CP-liitto koordinoi STEAn jäsenjärjestöille kohdistettavia avustuksia, 
joita käytetään jäsenjärjestöjen toimintaan. 

2.2. Toimikunnat 

CP-liitossa toimii aikuistoimikunta, lapsi- ja perhetoimikunta, kuntoutustoimikunta sekä 
osallisuustyöryhmä. Toimikuntien tehtävänä on toimia linkkinä yhdistysten ja kohderyhmään 
kuuluvien henkilöiden sekä CP-liiton välillä. Toimikuntien jäsenille tarjotaan tietoa 
ajankohtaisista asioista ja mahdollisuuksia keskusteluun. He myös pääsevät vaikuttamaan CP-
liiton toiminnan suunnitteluun. Vuonna 2022 nimitetyn osallisuustyöryhmän suunnitelma 
osallisuuden edistämisestä laitetaan täytäntöön vuonna 2023.  

2.3. Lapsiperheet 

Tarjoamme kohderyhmäämme kuuluville perheille tukea, jotta he voivat jäsentää omaa 
elämäntilannettaan ja toimia omien tavoitteidensa mukaisesti. Tähän pyrimme tarjoamalla 
mahdollisuuksia tavata muita vertaisia, kouluttamalla perheitä ja heitä kohtaavia ammattilaisia, 
sosiaalisella valmennuksella sekä ohjauksella ja neuvonnalla. Lisäksi jaamme tietoa 
vammaisten henkilöiden palveluista ja tukitoimista.  
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2.3.1. Sosiaalinen valmennus 

Sosiaalinen valmennus tarjoaa lapsiperheille kokemuksen vertaistuesta, kuulluksi ja 
ymmärretyksi tulemisesta, pystyvyydestä sekä voimaantumisesta. Järjestämme perheille 
perhekursseja ja nuorille omia kursseja. Tuemme kursseilla itsensä hyväksymistä, myönteisen 
minäkuvan muodostamista ja itseluottamuksen kasvattamista.  

2.3.2. Voimavarana perhe -hanke  

Voimavarana perhe -hankkeelle on myönnetty STEA:n hankeavustus vuosille 2021–2024. 
Hanke luo myös pohjaa CP-liiton tulevalle toiminnalle.  

Hanke tarjoaa konkreettisia arjen selviytymiskeinoja, kokonaisvaltaista tukea ja helposti 
lähestyttäviä matalan kynnyksen tuen muotoja. Tavoitteemme on kokeilla ja kehittää 
menetelmiä, joiden avulla vanhemmat jaksavat paremmin ja heidän arjen voimavarat ja 
resurssit lisääntyvät, lasten ja nuorten tunne- ja stressinsäätelytaidot kehittyvät sekä nuorten 
kokema toimijuus ja pystyvyys vahvistuvat. Hanke tuottaa tietoa CP-liiton verkkosivuille sekä 
jakaa aktiivisesti tietoa toimivista menetelmistä perheiden kanssa työskenteleville 
ammattilaisille.  

2.3.3. Mmc- ja hydrokefaliatoiminta  

Mmc- ja hydrokefaliatoiminta palvelee lapsia ja nuoria, joilla on mmc, hydrokefalia sekä heidän 
perheitään ja läheisiään. Tavoitteenamme on lisätä kohderyhmämme henkilöiden hyvinvointia 
ja mahdollisuuksia elämässä vammasta huolimatta. Tarjoamme tietoa, mahdollisuuksia, 
vertaistukea ja annamme henkilökohtaista tukea.  

2.3.4. Avustajapalvelu ja perhelomitustoiminta  

Avustajapalvelu ja perhelomitustoiminta tukevat kohderyhmäämme kuuluvien lasten ja 
nuorten toimijuutta ja itsenäistymistä sekä heidän läheistensä lepoa ja hyvinvointia. 
Avustajapalvelu tarjoaa taloudellista tukea avustajan hankkimiseen esimerkiksi harrastus- tai 
virkistystoimintaan, johon kunta ei ole avustajaa myöntänyt. Perhelomitustoiminta tukee 
taloudellisesti lomittajan kustannuksissa. Lomittaja hoitaa vammaista lasta vanhempien 
vapaan tai loman aikana silloin, kun perhe ei ole tehnyt sopimusta omaishoitajuudesta kunnan 
kanssa.  
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2.4. Aikuiset 

Suomen CP-liiton aikuisille suunnattu toiminta tarjoaa tietoa ja tukea aikuisille 
kohderyhmäämme kuuluville henkilöille, joilla on cp-vamma, mmc, hydrokefalia tai 
normaalipaineinen hydrokefalia.  

2.4.1. Sosiaalinen valmennus 

Sosiaalisen valmennuksen kurssitoiminta sekä sen puitteissa tapahtuva ohjaus ja neuvonta 
tukevat kohderyhmiimme kuuluvia henkilöitä jäsentämään omaa elämäntilannettaan ja 
toimimaan omien tavoitteidensa saavuttamiseksi. Tuemme ihmisiä hyväksymään itsensä, 
muodostamaan myönteistä minäkuvaa ja kasvattamaan itseluottamusta. Toiminnan 
kehittämistä ja seurantaa tukee moniammatillinen kuntoutustoimikunta, johon kuuluu 
kohderyhmän edustajia ja eri alojen ammattilaisia. 

Yksilöllinen ja ryhmämuotoinen sosiaaliohjaus ja neuvonta tarjoavat tietoa perusoikeuksista, 
sosiaaliturvasta ja julkisista palveluista sekä viestii julkiselle palvelujärjestelmälle 
kohderyhmämme erityistarpeista.  

Sosiaalinen valmennus on tarjonnut palautekyselyjen mukaan kokemuksia rakentavasta 
vuorovaikutuksesta vertaisten kanssa, pystyvyydestä ja turvallisesta yhteisöstä. Järjestämme 
vuonna 2023 aikuisille läsnäolokursseja ja etävertaisryhmän. Toiminta tukee osallistujien 
vapautumista, oman äänen löytymistä, yksinäisyyden vähenemistä, hyväksytyksi tulemista, 
toiveikkuuden viriämistä ja vahvistunutta uskoa omaan selviytymiseen.  

2.4.2. Mmc- ja hydrokefaliatoiminta 

Tarjoamme erityistä tukea, tietoa ja neuvontaa henkilöille, joilla on mmc, hydrokefalia, tai 
normaalipaineinen hydrokefalia.  

Näihin kohderyhmiin kuuluvat henkilöt tarvitsevat paljon yksilöllistä tukea. Mmc ja hydrokefalia 
voivat vaikuttaa dramaattisesti elämänlaatuun, ja koska tietoa vammoista on niiden 
harvinaisen esiintymisen vuoksi kohtuullisen vähän, vertaistuen merkitys vammaan liittyvän 
tiedon saannissa korostuu. Vertaistukea ja tietoa tarjotaan virtuaalisissa tapaamisissa, 
viikonlopputapaamisissa sekä henkilökohtaisen tuen ja neuvonnan kautta. 

Lisäksi olemme järjestäneet Uskalla unelmoida -toimintaa sekä verkkokurssin että 
keskusteluryhmän kautta, jonka avulla olemme rohkaisseet ihmisiä löytämään unelmiaan ja 
toteuttamaan niitä toimintarajoitteista huolimatta. 
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Pyrimme myös vaikuttamaan siihen, että kohderyhmän erityispiirteet ja haasteet tunnistetaan 
ja huomioidaan sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä palvelujärjestelmässsä paremmin. 
Jatkammekin vaikuttamistyötä hyvinvointialueilla ja erityisesti keskussairaaloiden kanssa.  

2.5. Osatyökykyisten työllistäminen 

Palkkaamme STEAn paikka auki -hankeavustuksella vuodelle 2023 osatyökykyisen henkilön. 
Avustuksen tarkoituksena on, että osatyökykyinen henkilö saa työkokemusta, mikä auttaa 
häntä työllistymään pysyvästi. Lisäksi jatkamme käytäntöä, joka mahdollistaa kohderyhmämme 
opiskelijoiden tekemien, peruskouluun kuuluvien työharjoittelujen suorittamisen CP-liitossa.  
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3. Vaikuttaminen kohderyhmämme asioihin 
Vaikuttamistyö edellyttää lainsäädännön tuntemusta ja osaamista kohderyhmämme 
haasteista sekä avun ja tuen tarpeista. Lisäksi selkeän ja aktiivisen viestinnän rooli 
vaikuttamistyössä on merkittävä. 

3.1. Oikeuksien valvonta 

Suomen CP-liiton vaikuttamistyön tarkoituksena on valvoa kohderyhmämme oikeuksia, jotka 
liittyvät muun muassa sosiaali- ja terveydenhuoltoon, opetustoimintaan ja esteettömyyden 
toteuttamiseen. Vaikuttamistyössä panostetaan CP-liiton työntekijöiden osaamiseen 
lainsäädäntöön ja CP-liiton eri toimintojen tuntemukseen liittyen.  

Vaikuttamistyössä yhteistyöllä ja verkostoilla on suuri merkitys. Tärkeimpiä 
yhteiskumppaneitamme ovat 2023 Vammaisfoorumi, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry, 
Soveltava liikunta Soveli, NV neurologiset vammaisjärjestöt -verkosto, Aspa-säätiö, Niilo Mäki -
instituutti, Vates-säätiö, keskussairaalat ja Kelan vammaisten tulkkauspalvelun 
yhteistyöverkosto. 

Vuonna 2023 vaikuttamistyö keskittyy eduskuntavaaleihin, hyvinvointialueisiin, kuntoutukseen, 
puhevammaisten tulkkauspalveluihin ja järjestöjen toimintaedellytysten turvaamiseen.  

3.1.1. Hyvinvointialueet 

Vuoden 2023 alussa aloittavat hyvinvointialueet, joiden vastuulle siirtyy sosiaali- ja 
terveydenhuollon palvelut sekä vammaispalvelulain toimeenpano. Seuraamme 
siirtymävaihetta ja sen vaikutuksia kohderyhmämme ihmisiin. Pyrimme vaikuttamaan, että 
hyvinvointialueiden päättäjillä on riittävää ja ajankohtaista tietoa kohderyhmämme haasteista. 

3.1.2. Kuntoutus 

Vastaamme saamaamme palautteeseen Kelan kuntoutuksen haasteista tuottamalla 
materiaalia ja jakamalla tietoa hyvän kuntoutussuunnitelman laatimisesta. Pyrimme myös 
vuoropuheluun Kelan ja hyvinvointialueiden kanssa ja vaikuttamaan siihen, että 
kohderyhmämme haasteet huomioidaan kuntoutuksessa paremmin.  

 

3.1.3. Puhevammaisten oikeudet 
 
Puhevammaisten ihmisten kohdalla haasteitä esiintyy sellaisten tulkkauspalveluiden 
organisoinnissa, joista vastaavat esimerkiksi kunnat ja sairaanhoitopiirit. Vuoden 2023 alusta 
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alkaen puhevammaisten ensisijaisista tulkkauspalveluista sosiaali- ja terveydenhuollossa 
vastaavat hyvinvointialueet. Pyrimme vaikuttamaan siihen, että puhevammaisten 
mahdollisuudet saada tarvitsemiaan palveluita toteutuvat. 

 
3.1.4. Järjestöjen toimintaedellytykset  
 
Vuonna 2024 tulee voimaan muutos, jonka myötä Veikkauksen tuotot siirtyvät yleiskatteellisiksi 
valtion budjettiin. Seuraamme muutoksen valmisteluja ja vaikutamme siihen yhteistyössä eri 
verkostojen kanssa. 

3.2. Viestintä 
 
CP-liiton viestintä tuottaa ja jakaa materiaaleja vammoista ja niihin liittyvistä aiheista, tukee 
liiton asiantuntijoita työssään sekä tukee jäsenyhdistyksiä viestinnän suunnittelussa ja 
toteuttamisessa. Viestinnän avulla kerrotaan liiton toiminnasta, vaikuttamistyöstä ja muista 
kohderyhmiä kiinnostavista asioista ymmärrettävällä ja mielekkäällä tavalla. Viestintä keskittyy 
neljä kertaa vuodessa ilmestyvään, jäsenille kotiin jaettuun CP-lehteen, CP-liiton verkkosivuille, 
uutiskirjeisiin ja sosiaalisen median kanaviin.    
 
Viestintä tuottaa tietoa kiinnostavasti ja ymmärrettävästi edustamiensa kohderyhmien 
vammoista ja heitä koskevista asioista kohderyhmien lisäksi myös muille aihepiiristä 
kiinnostuneille. Viestintä tukee mediaa sekä esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia ja 
opiskelijoita heidän etsiessä ajantasaista tietoa CP-liiton kohderyhmän asioista. Viestinnän 
tavoitteena on toimia yhtenä vaikuttamistyön välineenä pyrkien edistämään kohderyhmiensä 
oikeuksia, osallisuutta ja yhdenvertaisuutta yhteiskunnallisella tasolla. 
Viestintä edistää kohderyhmän osallisuutta kannustamalla ja tukemalla kohderyhmäänsä 
kuuluvia ja heidän läheisiään jakamaan kokemuksiaan ja vertaistukea CP-liiton viestinnän 
kanavien välityksellä. CP-lehti jatkaa vaikuttamistyötä haastattelemalla päättäjiä ja tuoden näin 
kohderyhmän ajankohtaisia asioita heidän tietoisuuteen. 
 
Keskitymme vahvistamaan viestintää seuraavina vuosina vuoden 2023 budjetin 
mahdollistamissa rajoissa. Kehitämme ulkoista ja sisäistä viestintää ja muun muassa 
julkaisujen koordinointia sekä verkkosivujen sisällöntuotantoa.  

 
3.3. Liikunta 
 
Liikuntasuunnittelijan tehtäviin kuuluvat liikunnan tukeminen jäsenyhdistyksissä ja yhteistyö 
sidosryhmien kanssa, joihin kuuluvat muun muassa kunnat, Soveltava Liikunta SoveLi ry ja 
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Suomen Paralympiakomitea ry. CP-liiton tavoitteena on edistää kohderyhmäämme kuuluvien 
ihmisten mahdollisuuksia liikkua ja harrastaa liikuntaa. Liikunnan merkitys on huomattava sekä 
yksilön toimintakyvyn että henkisen hyvinvoinnin kannalta. 
 

3.3.1. Motorisen oppimisen vaikeudet 
 
Suomen CP-liitto on työskennellyt pitkään kehittääkseen toimintatapoja ja tuottaakseen tietoa 
motorisiin vaikeuksiin liittyen. Motorisen oppimisen vaikeus (DCD) tarkoittaa huomattavaa 
vaikeutta oppia uusia motorisia taitoja ja soveltaa jo opittuja taitoja uusiin tilanteisiin. 
Vaikeuksia on noin viidellä prosentilla kaikista lapsista. 
  
CP-liiton Motorisen oppimisen yksikön toiminta lakkautettiin vuonna 2022, kun STEA ei 
myöntänyt toimintaan enää avustusta. Jatkamme tietoisuuden lisäämistä Eduskunnan 
erilaisten oppijoiden verkostossa, jossa on mukana kansanedustajia sekä sosiaali- ja 
terveysjärjestöjä. Lisäksi hyödynnämme aiemmin kartuttamaamme osaamista motorisista 
vaikeuksista muun muassa liikuntatoiminnassamme ja oikeuksien valvonnassa. 
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4. Palvelutoiminta 
 
Palvelutoiminta muodostuu asumispalveluista, tulkkauspalveluista, kommunikaatio-
opetuksesta, kommunikaatio-ohjauksesta, päivätoiminnasta ja henkilökohtaisen avun 
palveluista. Näiden tarkoituksena on tarjota palveluja vammaisille henkilöille, hyödyntää 
palvelutoiminnasta saatuja tietoja kohderyhmämme oikeuksien valvonnassa, antaa näkyvyyttä 
ja tuotoillaan tukea Suomen CP-liiton järjestötoiminnan rahoitusta. 
 
CP-liiton strategian Laadukasta palvelutoimintaa -tavoitteeseen pyritään palvelutoiminnan joh-
tokunnassa vuosille 2021–2023 määriteltyjen painopisteiden avulla: 
 

1. Henkilöstön osaaminen 

Työntekijöiden koulutuksen ja osaamisen on oltava viranomaisvaateiden mukaista. 
Seuraamme henkilöstön osaamista. Kehitämme päivätoiminnan ja asumispalveluiden 
henkilöstön puhevammaisten kommunikaatiomenetelmiin liittyvää osaamista.  
 

2. Ajanmukaiset palvelut 

Palveluiden on täytettävä lainsäädännön ja viranomaisten määräykset. Hyödynnämme 
palveluissamme sähköisiä järjestelmiä, ja otamme laajemmin käyttöön esimerkiksi 
mobiilikirjaukset. Näin kirjaaminen voidaan tehdä jo asiakkaan luona. Lisäksi voimme kerätä 
mobiilin asiakasjärjestelmän avulla tietoa asiakkaan avustusten kestoista. 
 

3. CP-liiton kohderyhmien ottaminen huomioon palvelutuotannossa 

Otamme asiakkaat, heidän läheisensä ja henkilöstön paremmin mukaan palveluiden 
kehittämiseen. Koulutamme henkilöstöä kohderyhmien erityispiirteistä. 
 

4. Toimitilojen ajanmukaisuus 

Selvitämme uusien toimitilojen vaihtoehtoja strategiakaudella 2021–2025. 
 
5. Hyvä hallinto 

Valmistelemme, toimeenpanemme ja seuraamme asioiden toteutumista. Lisäksi hyvään 
hallintoon liittyy hyvän henkilöstöjohtamisen ja asiakkuuksien johtamisen käytännöt, jotta 
vetovoimaisuus lisääntyy niin työntekijöiden kuin asiakkaidenkin osalta. 
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4.1. Asumispalvelut ja henkilökohtainen apu 
 
Tuotamme vammaispalvelulain mukaista palveluasumista Halisten palveluasunnoissa Turussa 
ja Laajasalon palveluasunnoissa Helsingissä. Työvoimapulasta ja lähihoitajien rekrytoinnin 
vaikeudesta johtuen tavoitteenamme on vuonna 2023 kehittää ja ottaa käyttöön 
vastuuhoitajamalli. Sen avulla ohjaamme lähihoitajien työpanosta suunnitelmallisesti 
ammatillista osaamista vaativiin asiakastyöntehtäviin sekä omavalvonnan toteuttamisen 
seurantaan. Hyödynnämme oppisopimusopiskelijoita työntekijöiden saatavuuden 
turvaamiseksi. Koulutuksen painopisteitä vuonna 2023 työntekijöille ovat lääkehoito ja 
omavalvontaan liittyvä koulutus. 
 
Jatkamme vuoden 2023 aikana mobiilin asiakastietojärjestelmän käyttöä ja kehitämme 
järjestelmää asumispalveluiden tarpeita vastaavaksi esimerkiksi valmiiden kirjaamisosioiden 
lisäämisellä työtehtävien sujuvoittamiseksi. Vuonna 2023 uusitaan asiakaskutsujärjestelmä 
asumisyksiköissä. 
 
Vuoden 2022 syksyllä kokeilemme Laajasalon palveluasunnoissa läheisten iltaa asukkaiden 
omaisille ja läheisille. Otamme toimintatavan käyttöön myös Halisten palveluasunnoissa 
vuoden 2023 aikana. Lisäksi jatkamme osallistujakokousten pitämistä kuukausittain, ja 
aloitamme palveluasumisen laatukäsikirjan työstämisen.  
 
Vuoden 2023 alusta aloittavat hyvinvointialueet, mikä tarkoittaa asumisen ja päivätoiminnan 
osalta sitä, että palvelujen hankinta siirtyy kunnilta ja kuntayhtymiltä hyvinvointialueille.  
 
Jatkamme Halisten palveluasuntojen uusien tilojen kartoittamista yhteistyössä Turun seudun 
kuntien kanssa. Nykyinen Halisten palveluasunnot on valmistunut vuonna 1990. Noin puolen 
kilometrin päässä on yksi ei-ympärivuorokautinen asumispaikka. Halisten palveluasuntojen 
tilat omistaa TVT Asunnot Oy, jonka omistaa Turun kaupunki. Tarkoituksena on, että uusi 
asumisyksikkö olisi kooltaan noin kymmenenpaikkainen. Nyt ympärivuorokautisia 
asumispaikkoja on viisi. Halisten palveluasunnot toimivat myös henkilökohtaisen avun 
järjestämispaikkana. Laajasalon palveluasuntojen asumisyksikkö on valmistunut vuonna 2000. 
Siinä osakkaina ovat Aspa-säätiö, Y-säätiö ja Suomen CP-liitto ry. Asumispaikkoja on 11. 
Laajasalon palveluasuntojen saniteettitilat uusitaan ajanmukaisiksi vuoden 2023 aikana. 
 
Kehitämme vammaispalvelulain mukaista henkilökohtaista apua vuonna 2023 niin, että sitä 
voidaan toteuttaa myös Laajasalon palveluasuntojen yhteydessä. Tuotamme henkilökohtaista 
apua ostopalvelumallilla kunnille ja kuntayhtymille. Lisäksi henkilökohtaista apua voidaan 
myydä tilaisuuksiin ja matkoille. Hankkijoina voivat olla hyvinvointialueet ja yksityiset henkilöt.  
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4.2. Päivätoiminta 
 
Päivätoiminnassa tavoitteenamme on tuottaa laadukasta toimintaa taloudellisesti 
kannattavasti. Tuotamme päivätoimintaa hyvinvointialueille ostopalvelumallilla.  
 
Kehitämme päivätoiminnan asiakkaiden osallisuutta sekä henkilöstön osaamista, jotta he 
osaavat vastata paremmin asiakkaiden hoidollisiin tarpeisiin. Kehitämme mobiilikirjauksen 
käyttöä, jotta kirjaaminen saadaan tehtyä nykyistä sujuvammin yhteistyössä asiakkaiden 
kanssa.  
 
Etsimme päivätoiminnan tiloille ulkopuolisia käyttäjiä niille ajoille, kun emme itse tarvitse tiloja.  
Näin voimme kattaa tiloista aiheutuvia kustannuksia.  

4.3. Puhetupakeskus 
 
Puhetupakeskus tuottaa tulkkauspalveluja ihmisille, joilla on puhevamma, sekä 
kommunikaatio-opetusta ja -ohjausta ihmisille, joilla on puhevamma ja heidän läheisilleen. 
Tulkkauspalvelut perustuvat lakiin vammaisten henkilöiden tulkkauspalveluista. 
Puhetupakeskus tuottaa pääosan tulkkauspalveluista Kelalle, joka on kilpailuttanut 
vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelut vuonna 2022. Uusi sopimuskausi alkaa 1.11.2022 ja 
päättyy 31.12.2024. Myös niin sanotut kolmannet tahot kuten poliisi ja oikeuslaitos hankkivat 
Puhetupakeskukselta tulkkauspalveluita.  
 
Vuoden 2023 alusta hyvinvointialueet hankkivat puhevammaisille henkilöille ja heidän 
lähipiirilleen kommunikaatio-opetusta ja kommunikaatio-ohjausta. Nämä palvelut perustuvat 
vammaispalvelulakiin ja -asetukseen. 
 
Puhevammaisten tulkit osallistuvat säännöllisesti alan koulutuksiin. Toiminnanjohtaja on Kelan 
tulkkauspalveluiden yhteistyöverkostossa. Tulkkipalveluvastaava on Kehitysvammaliittoon 
kuuluvan Papunetin ohjausryhmän jäsen. Ohjausryhmän tehtävänä on edistää 
puhevammaisten henkilöiden osallisuutta yhteiskunnassa. Tulkkipalveluvastaava on myös 
Opetushallituksen alaisen puhevammaisten tulkkauksen erikoisammattitutkinnon 
työelämätoimikunnan jäsen. Toimikunnan tehtävänä on varmistaa tulkkien ammattitutkintojen 
koulutuksen kehittämistä ja laatua.    
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5. Talous ja tilat  
Taloudessa tarkoituksenamme on ensisijaisesti taata tuottojen riittävyys. Suomen CP-liitto ry:n 
talouden tuotot muodostuvat Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) 
avustuksista, palvelutoiminnan tuotoista, CP-lehden ilmoitustuloista ja lahjoituksista. 

STEAn yleisavustus kattaa CP-liiton yleisen toiminnan. Kohdennetut toiminta-avustukset 
kattavat sosiaalisen valmennuksen, avustajapalvelun ja perhelomitustoiminnan sekä 
aikuistoiminnan ja mmc- ja hydrokefaliatoiminnan, jotka on tarkoitus yhdistää kuten aiemmin 
on mainittu. Voimavarana perhe -hankkeelle on myönnetty hankeavustus vuosille 2021–2024. 
Osatyökyisten työllistäminen vuonna 2023 tapahtuu Paikka auki -hankkeen kautta.  
 
Vuonna 2023 pyrimme lisäämään sellaista rahoitusta, jota ei ole sidottu tiettyihin 
kohdennettuihin toimintoihin.  
 
Palvelutoiminnan tuotot muodostuvat hyvinvointialueiden maksamista asumispalveluista ja 
päivätoiminnasta. Lisäksi hyvinvointialueet hankkivat kommunikaatio-ohjausta ja 
kommunikaatio-opetusta puhevammaisille henkilöille ja heidän lähipiirilleen. Kela hankki 
puhevammaisten tulkkauspalveluja. Näitä palveluja ostavat myös niin sanotut kolmannet tahot 
kuten oikeuslaitos ja poliisi.  
 
Suurimmat menoerämme muodostuvat henkilöstökuluista. Myös Malmin toimiston, Moijalan 
kurssikeskuksen, järjestösuunnittelijoiden toimipisteiden, päivätoiminnan sekä Laajasalon ja 
Halisten palveluasuntojen tiloista koituu kuluja. Vuonna 2023 pyrimme vuokraamaan edelleen 
Malmilla CP-liiton omistaman tyhjäksi jääneen 80 m2 suuruisen tilan, jota vuokrasi aiemmin 
Mielenterveyden keskusliitto. 
 
Lisäksi taloudessa seurataan maksuvalmiutta, lainanhoitokustannuksia ja kustannusten 
kehitystä. Näiden analyysien pohjalta varmistetaan osaltansa CP-liiton talouden tilanne ja 
tarvittaessa pystytään reagoimaan talouteen vaikuttaviin asioihin nopeasti.  
 
Vuoden 2023 aikana tehdään analyysi ja taloussuunnitelma pidemmälle aikavälille Suomen 
CP-liiton talouteen vaikuttavista tekijöistä ja niihin varautumisista.  
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