Suomen CP-liiton avustajapalveluohje 2017
Avustajapalvelun toiminnan tarkoitus
 Suomen CP-liitto ry:n avustajapalvelun tarkoituksena on tukea vammaisten
henkilöiden ja vammaista henkilöä kotona avustavien/hoitavien omaisten
harrastus- ja virkistystoimintaa maksamalla palkkio avustajalle hänen tekemästään
avustamistyöstä.
Kenelle voidaan myöntää?
 Avustajapalvelua voidaan myöntää Suomen CP- liiton toimintapiiriin kuuluville
henkilöille: cp-, mmc-, hydrokefalia-vammaisille tai varhaislapsuudestaan
neurologisista syistä liikuntavammaisille henkilöille.
 Avustajapalvelua voi hakea vammainen henkilö, joka tarvitsee toisen henkilön apua
osallistuakseen harrastus- ja virkistystoimintaan tai turvatakseen avun saannin
avustavan omaisen osallistuessa harrastus- tai virkistystoimintaan.
 Hakijana on aina vammainen henkilö, myös silloin, kun kyseessä on omaisten
osallistuminen harrastus- ja virkistystoimintaan.
Myönnettävä tuntimäärä
 Avustajapalvelun myönnettävä tuntimäärä on enintään 70 tuntia/vuosi/henkilö.
 Avustajapalvelua ei myönnetä henkilölle, joka kahtena edellisenä perättäisenä
vuonna (2015 ja 2016) on saanut Suomen CP-liiton avustajapalvelua.
Avustajapalvelua voi hakea?
 Kun vammainen henkilö tarvitsee avustajaa mennäkseen elokuviin, kokoukseen,
lomamatkalle, kurssille, illanviettoon jne.
 Kun vammaista henkilöä pääasiallisesti avustava omainen haluaa virkistäytyä tai
osallistua harrastukseen ja vammainen henkilö tarvitsee avustajan siksi ajaksi.
 Avustajapalvelu ei ole tarkoitettu vanhempien lomanviettoon eikä tavanomaisen tai
tilapäisen päivähoidon järjestämiseen.
Avustaja
 Liitolla ei ole tarjota avustajia, vaan avustaja tulee hankkia itse.
 Avustajan tulee olla 18 vuotta täyttänyt henkilö.
 Avustajana ei saa toimia samassa taloudessa asuva perheenjäsen.
Mitä





korvataan?
Suomen CP-liitto ry maksaa avustajalle palkkion tehdystä työstä.
Päätöksen mukana tulee palkkiolomake, jolla palkkio laskutetaan, kun työ on tehty.
Palkkio maksetaan suoraan avustajan tilille ja siitä tehdään ennakonpidätys.
Palkkio on 9 euroa / tunti, enintään 10 tuntia/vuorokausi.



Voimme maksaa avustajalle vain palkkion tehdystä työstä, ei avustajan matka-,
tms. kuluja.

Vakuutus




Suomen CP-liiton pakollinen tapaturmavakuutus koskee myös avustajia.
Suomen CP-liitto ei korvaa muita avustajapalvelutoiminnassa aiheutuneita
vahinkoja.

Kustannukset?



Suomen CP-liitto ry ei peri korvausta avustajapalvelun käytöstä.

Kuinka pitkäksi aikaa myönnetään?









Myönnetään vuonna 2017 enintään 10 tuntia/vuorokausi ja 70
tuntia/henkilö/vuosi.
Suomen CP-liiton avustajapalvelun kokonaistuntimäärä vuodelle 2017 on
4000 tuntia.
Ajanjaksolle 1.1.–30.6.2017 on varattu 2000 tuntia. Tätä ajanjaksoa
koskevat hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä.
Ajanjaksolle 1.7.–31.12.2017 on varattu 1500 tuntia. Tätä ajanjaksoa
koskevat hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä 1.6. alkaen. Siis
päätökset koskien ajanjaksoa 1.7.–31.1.2017 tehdään vasta 1.6.2017
jälkeen!
Suomen CP-liitto ry Syyspäiville sekä eri toimikuntien jäsenten
osallistumiseen toimikunnankokouksiin on varattu 500 tuntia.
Avustajapalvelua voidaan myöntää vain kertaluonteisesti ennalta anotuksi
ajaksi, ei jatkuvana säännöllisenä toimintana. Jokaista kertaa, kutakin
tarkoitusta varten tulee tehdä oma anomus. Jälkikäteen emme voi myöntää
avustajapalvelua.

Miten haetaan?







Huolellisesti täytetty lomake tulee toimittaa liiton toimistoon hyvissä ajoin.
Lääkärintodistus (kopio) tulee olla liitteenä ensimmäistä kertaa haettaessa.
Hakemuksen allekirjoittaa aina vammainen henkilö itse tai hänen
edustajansa, alle 16-vuotiaan hakemuksen allekirjoittaa huoltaja.
Liitosta tulee aina kirjallinen päätös ja myönteisen päätöksen liitteenä
palkkiolomake.
Avustajapalvelun käyttäminen ennen päätöksen saamista on aina omalla
vastuulla.

Muistathan!







Kerro avustajallesi etukäteen avustajapalvelun periaatteet, palkkion
suuruus, palkkioperusteet sekä sinulle myönnetty tuntimäärä.
Sovi avustajasi kanssa etukäteen kuka vastaa matka-, ateria- ja
majoituskuluista tms. ja mitä tehtäviä odotat hänen hoitavan.
Sinä valitset avustajan, sinä olet hänen ”työnantajansa” ja avustaja saa
palkkion tekemästään työstä.
Sopiessasi asioista tarkkaan etukäteen, säästyt ikäviltä jälkiselvittelyiltä ja
yhteistyö toimii paremmin.
Jos päätöksellä on kiire, soita ja varmista tilanne.

Lisätiedot:

Kurssisihteeri Anne Heiskanen puh. 044 059 2600 tai anne.heiskanen@cp-liitto.fi

Lähetä hakemus ositteeseen:
Suomen CP-liitto ry, Avustajapalvelu, Anne Heiskanen, Malmin kauppatie 26,
00700 Helsinki.

