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Bedömning av servicebehov som utgångspunkt för 
tjänsterna
Behovet av funktionshinderservice bedöms individuellt och i samarbete med 
klienten� Vid behov deltar anhöriga och stödnätverket i bedömningen� 

För bedömningen av servicebehovet gör en arbetstagare vid funktionshinder-
servicen ett besök hemma hos klienten, eller träffar klienten via distansupp-
koppling, per telefon, på byrån eller på en annan lämplig plats�

I bedömningen antecknas klientens bakgrundsuppgifter, funktionsförmåga, 
livssituation samt en plan för de kommande tjänsterna� Med arbetstagaren 
vid funktionshinderservicen bedöms klientens situation och en servicehelhet 
som är bäst lämpad för den� I samband med bedömningen av servicebe-
hovet ges vid behov praktiska råd gällande situationer i vardagen och 
handledning med tanke på funktionshinderservicens tjänster� 

De främsta stödformerna utgörs alltid av kommunens basservice, 
såsom familjesocialarbetet, vuxensocialarbetet och socialtjänster för 
äldre (t�ex� hemvård)� Funktionshinderservice beviljas när servicebe-
hovet inte längre kan uppfyllas med basservicen�

Svår funktionsnedsättning och tjänsternas 
nödvändighet  
Vem får ta del av funktionshinderservicens tjänster? 

Med handikappad avses i lagen om service och stöd på grund 
av handikapp den som på grund av skada eller sjukdom under 
långa tider har särskilda svårigheter att klara av de funktioner 
som hör till normal livsföring (2 § i lagen om service och stöd på 
grund av handikapp)� Funktionshindret bedöms individuellt� Svår funktions-
nedsättning bedöms alltid separat i förhållande till tjänsten som söks� 

Tjänsten som söks ska vara nödvändig för att den funktionshindrade 
personen ska klara sig� Nödvändigheten för varje tjänst bedöms separat� 

Funktionshinderservice kan beviljas för personer i alla åldrar� När hjälpbe-
hovet beror på en försämrad funktionsförmåga på grund av åldrande, ligger 
ansvaret för att ordna tjänsterna i Esbo hos servicen för äldre�  

Syftet med stödåtgärder i enlighet med lagen om service och stöd på grund 
av handikapp är att främja den funktionshindrade personens möjligheter att 
leva och verka som en likvärdig samhällsmedlem jämfört med andra, samt 
att förebygga och eliminera olägenheter och hinder som funktionshindret 
orsakar� 

Utgångspunkten för tjänster och stödåtgärder som personer med funktions-
hinder behöver är att de stöder personens möjlighet att klara sig självstän-
digt och leva ett sådant liv som de själva vill�  
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När ett barn har funktionshinder
När barnet föds med ett funktionshinder eller en sjukdom, eller något av 
dessa uppstår vid ett senare tillfälle, krävs omsorg och stöd till barnet, men 
även den övriga familjen behöver stöd med orken� Hjälp i hemmet kan fås 
i enlighet med familjens behov av välbefinnandetjänster för barn och funk-
tionshinderservicen�

Stöd i hemmet
Hemservice för barnfamiljer  

Stödet för barnfamiljer ordnas främst via familjesocialarbetet� Funktions-
hinderservicen ordnar hemservice för barnfamiljer för dem som har ett 

klientskap hos funktionshinderservicen� Hemservice för barnfamiljer 
är avsedd för situationer där föräldrarnas funktionsförmåga är 
försämrad till exempel på grund av utmattning eller en över-
raskande förändring i livet, en familjemedlems funktionshinder 

eller allvarlig sjukdom� 

En arbetstagare från hemservicen kan ta hand om barnen eller 
hjälpa föräldrarna med att sysslor i hemmet� Skötaren kan vid 
behov ta med barnen utanför hemmet� 

I huvudsak är hemservicen avgiftsbelagd för klienten och avgiften 
är inkomstbaserad�  

Vårdhjälp

Funktionshinderservicen ordnar vårdhjälp i form av specialomsorg för 
personer med svår intellektuell funktionsnedsättning när vården av barnet 

är särskilt krävande eller bindande, och behoven inte kan uppfyllas med 
hemservice eller annan basservice� Barnet vårdas i hemmet, men vårdaren 
kan även röra sig utanför hemmet med den som vårdas� Vårdhjälpen kan 
omfatta medicinska uppgifter�

Momsfri städhjälp och hemvårdshjälp

Om funktionsförmågan för att klara sig i hemmet är nedsatt på grund av en 
belastande livssituation, såsom en sjuk eller funktionsförhindrad familje-
medlem som bor hemma, kan familjen själva köpa städhjälp eller hemvårds-
hjälp momsfritt� 

Tjänsteproducenter och anvisningar till exempel för städhjälp, renoverings-
hjälp, hemvård eller trädgårdsarbete hittar du på www.elias.fi�

Småbarnspedagogik för funktionshindrade barn
Småbarnspedagogik för funktionshindrade barn har i Esbo planerats indivi-
duellt i ett samarbete mellan småbarnspedagogiken och familje- och social-
tjänsterna� I planen observeras omsorgen om barnet, utrymmen och redskap 
som hen behöver, färdtjänst och andra aspekter med anknytning till vården 
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och omsorgen� Gällande barn som behöver stöd ser man till att dagvårdens 
lokaler är tillgängliga och att barnen har tillgång till lekmiljön�

Merparten av barn med funktionshinder omfattas av den sedvanliga 
småbarnspedagogiken� Till exempel är inte en diagnos om intellektuell 
funktionsnedsättning i sig en tillräcklig grund för att dagvården skulle ingå i 
specialvårdsprogrammet� 

Småbarnspedagogiken kan ordnas som specialvård om

• behovet baseras på tryggandet av barnets individuella vård och omsorg, 
och 

• dagvårdens mål är att främja barnets möjligheter att klara av sina 
dagliga sysslor�

Tjänsten söks via funktionshinderservicen� I småbarnspedagogik som speci-
alvård ingår färdtjänst till dagvårdsplatsen� Någon klientavgift debiteras 
inte för småbarnspedagogik som ordnas som specialvård�

Undervisning i kommunikation
I undervisningen i kommunikation undervisas klienten och hens 
närstående i kommunikationsmetoder, som stöder eller ersätter 
tal� I undervisningen kan man till exempel öva på användning av 
teckenspråk, bildmapp eller andra alternativa kommunikations-
redskap� Undervisningen kan ordnas hemma i form av familje-
undervisning, i grupp eller på distans� 

Målet med kommunikationsundervinsingen är 
att personen med funktionsnedsättning och 
dennes närstående har ett gemensamt språk 
och kommunikationssätt�

Undervisningen i kommunikation ersätter inte talterapin, utan kompletterar 
den� Den ersätter inte heller den bedömning av hjälpmedel för kommunika-
tion som hör till medicinsk rehabilitering�

Undervisning i kommunikation söks via funktionshinderservicen� Undervis-
ning i kommunikation beviljas alltid i tidsbundna perioder�

Transport av barn med funktionshinder
Skjutsen av ett barn med funktionshinder till daghemmet ordnas vid behov 
av småbarnspedagogiken och skjutsen till skolan ordnas av den grundläg-
gande utbildningen�

Transportservice under fritiden ordnas i enlighet med lagen om service och 
stöd på grund av handikapp för barn, som med tanke på sin ålder kunde 
använda kollektivtrafiken själv, men som på grund av sitt funktionshinder 
eller de hjälpmedel som hen behöver inte klarar av det�
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Barnets morgon- och eftermiddagsvård samt vård under 
semester
För att stödja föräldrarnas möjligheter att arbeta, ordnar funktionshinder-
servicen morgon- och eftermiddagsvård samt vård under lovtider för elever 
med intellektuell funktionsnedsättning och svår autism� I tjänsten ingår 
färdtjänst� 

Tjänsten är avsedd för personer som inte kan vara ensamma hemma eller 
ta del av den allmänna morgon-, eftermiddags- och lovverksamheten� Vård-
platserna är placerade i för ändamålet reserverade skolor i Esbo� 

Tjänsten söks via funktionshinderservicen och den grundläggande utbild-
ningen� När ett beslut har fattats, anmäler man sig till vården via Esbos 

grundläggande utbildning�  

Anmälan till morgon- och eftermiddagsvården ska ske separat för 
varje termin� Till vården under lovtider görs anmälan separat för 

varje lovperiod�

Stöd till en ungdom med 
funktionshinder

När barnet blir större förflyttas tyngdpunkten till att stödja ungdomen 
att bli självständigare� Till vuxenlivet hör att bo självständigt, studera, 

arbeta och annat deltagande i samhället, och dessa stöds på olika sätt�

Stödperson
Med hjälp av stödpersonsverksamheten stöder man färdigheterna hos 
personen som har funktionshinder att utvecklas, bli självständig och skapa 
sociala relationer�

Stödpersonen fungerar som vän och sällskap till personen som behöver stöd 
och detta sker antingen hemma eller utanför hemmet, till exempel i form av 
biografbesök, teaterbesök och att sköta ärenden� Stödpersonen är dock inte 
personlig assistent�

Stödperson kan den vara som är bekant med personen som behöver stöd 
eller en annan vuxen som har genomgått utbildningen för stödpersoner och 
som funktionshinderservicen upprättar ett avtal med� Stödpersonen och den 
som behöver stöd träffas 1–5 gånger i månaden� Stödpersonen får ett arvode 
för uppdraget� 

Beroende på klientens behov görs en bedömning av om stödpersonen 
behöver vara en utbildad stödperson, det vill säga en professionell stöd-
person� Den professionella stödpersonsverksamheten är ett målinriktat och 
tidsbundet stöd, och är avsedd för unga och vuxna, som klarar av ett målin-
riktat arbete och gynnas av det� Arbetstagaren vid funktionshinderservicen 
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gör mellan- och slutbedömningar, i vilka man bedömer hur väl man har 
uppnått målen med den professionella stödpersonsverksamheten�

Transport till läroanstalten
Funktionshinderservicen beviljar färdtjänst till studieplats som följer på 
grundläggande utbildning, såvida den unga inte har möjligt att självständigt 
ta sig till skolan med hjälp av kollektivtrafiken� Studieresorna bör sökas hos 
funktionshinderservicen genast då man får information om en studieplats�

Den studerandes morgon- och eftermiddagsvård samt vård 
under lovtider
Morgon- och eftermiddagsvård samt vård under lovtider ordnas för unga 
med intellektuell funktionsnedsättning och svår autism�

Tjänsten är avsedd för personer som inte kan vara ensamma hemma 
innan skoldagen börjar eller efter den, och inte heller under läroan-
stalternas lovtider� Morgon- och eftermiddagsvården ordnas i läroan-
staltens lokaler�

Morgon- och eftermiddagsvård samt vård under läroanstaltens 
lovtider söks hos funktionshinderservicen� Tjänsten söks via 
funktionshinderservicen och läroanstalten� 

När ett beslut har fattats, anmäler man sig till vården via läro-
anstalten�

Dagverksamhet och sysselsättning
För personer med intellektuell funktionsnedsättning och svår 
funktionsnedsättning ordnas dagverksamhet, vars mål är att 
skapa en trivsam vardag i grupp och lärande av arbetslivsfärdig-
heter� 

Dagverksamheten kan ordnas i olika typer av miljöer, till exempel 
vid Esbo stads verksamhetscentrum eller boendeenheter, privata 
företag eller i hobbymiljöer� Verksamheten planeras individuellt i 
samarbete med klienten och klienten kan delta i verksamheten efter 
mående och ork�  

Dagverksamheten är avsedd för personer under 65 år med svår funktions-
nedsättning eller intellektuell funktionsnedsättning�

Dagverksamhet vid verksamhetscentrum

Dagverksamheten är verksamhet som sker i grupp, till exempel kreativt 
skapande, handarbeten, musik, gymnastik, vuxenstudiegrupper, utomhusar-
beten eller motionering� Innehållet planeras tillsammans med deltagarna i 
gruppen� Under dagen får klienten handledning, stöd och vård efter behov�
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Dagverksamhet vid verksamhetscentrum

Arbetsverksamheten vid verksamhetscentrum lämpar sig för personer med 
funktionsnedsättning, som självständigt klarar av bland annat måltider, att 
klä på sig och andra vardagsrutiner� Klienten får stöd, råd och handledning 
i att uträtta arbetsuppgifterna�Tillsammans med gruppen gör man arbetsin-
satser utanför verksamhetscentrumet� Under en arbetsverksamhetsdag kan 
besök även göras på simhallen, gymmet eller museet� För arbetsverksam-
heten utbetalas en flitpenning�

Coachning för arbete
Coachning för arbete är arbetsverksamhet som ordnas på arbetsplatsen� 

Coachning för arbete lämpar sig för personer, som klarar av att hålla arbets-
tider, klarar sig på arbetsplatsen med stöd och som gör arbetsresorna 
självständigt� Introduktionen till och stödet i arbetsuppgifterna ges av en 
arbetscoach inom funktionshinderservicen, som besöker arbetsplatsen en 
gång i månaden�

För coachning för arbete utbetalas en flitpenning�

Verksamhet som stöder sysselsättning
Verksamhet som stöder sysselsättning är förvärvsarbete som sker 
på arbetsplatsen� Arbetstagaren och arbetsgivaren upprättar ett 
anställningsavtal, som arbetstagaren förbinder sig att följa� Funk-

tionshinderservicens arbetscoach introducerar och stöder 
arbetstagaren i arbetet samt ger även vid behov handledning 

till arbetsgivaren� 

Verksamhet som stöder sysselsättning lämpar sig för personer, som 
kan fungera förhållandevis självständigt, klarar av arbetsuppgifter 
som hen får och kan följa andra saker förknippade med arbetet, 
såsom arbetstider� 

För arbetet betalar arbetsgivaren lön i enlighet med arbetsplatsens 
tjänste- och arbetskollektivavtal� Den huvudsakliga inkomstkällan i 

arbete med stöd är pensionen�

Rörelse utanför hemmet
Arbetstagaren vid funktionshinderservicen hjälper till att hitta ett sätt 
att röra sig som motsvarar klientens behov� Det främsta sättet att ordna 
rörlighet för personer med funktionsnedsättning är den tillgängliga och fung-
erande kollektivtrafiken�

Kollektivtrafik och närbussen
Personer som rör sig med rullstol behöver inte någon biljett i HRT:s kollek-
tivtrafikmedel�
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Om personen som rör sig med rullstol har stamkortet Rätt till ledsagare, 
behöver inte heller hens ledsagare någon biljett� På HRT:s webbplats finns 
anvisningar för hur man ansöker om kortet�

Blinda, krigsveteraner och frontveteraner, som bor permanent inom 
HRT-området, har under vissa villkor rätt till gratis HRT-kort och rätt till 
regionala resor� Mer information finns på HRT:s webbplats� 

Närbusslinjer, det vill säga servicelinjer är kollektivtrafik som har planerats 
särskilt för rörelsehindrade, där föraren kan hjälpa resenären med att stiga 
på och av med sina saker� Närbussarna i Esbo kör i Hagalund, Mattby-Olars, 
Alberga, Esboviken, Grankulla, Esbo centrum och Köklaks�

Redskap som underlättar rörligheten
Funktionshinderservicen kan bevilja bidrag till exempel för införskaf-
fande av en bil eller en paketbil när skadan eller sjukdomen orsakar 
ett kontinuerligt och dagligt behov� Ersättning för införskaffande av bil 
beviljas i första hand till personer med svår funktionsnedsättning, som 
behöver en bil för fortlöpande nödvändig daglig rörlighet, till exempel för 
arbetsresor� Dessutom ersätts ändringsarbeten som behöver göras på bilen 
som är nödvändiga och rimligt prissatta�

Mer information om bilersättningen finns på funktionshinderservicens 
webbplats espoo.fi/fi/tukea-arkeen/vammaispalvelut�

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade ansöks från Traficom�

Om hjälpmedel som underlättar rörligheten lönar det sig att fråga 
HUS hjälpmedelscentral�

För skatten för en bil som används av en person med funktionsned-
sättning är det möjligt att få bilskatteåterbäring på grund av kroppsskada�

Handledning i rörlighet
HUS ansvarar för handledningen av synskadades grundläggande färdigheter 
i rörlighet vad gäller nödvändiga rutter i närmiljön� Dessutom kan funktions-
hinderservicen bevilja mer omfattande handledning i rörlighet för synska-
dade�

Handledning i rörlighet kan även beviljas till exempel för personer med 
hjärnskada eller intellektuell funktionsnedsättning för att de ska kunna lära 
sig rutter eller använda kollektivtrafiken�

Färdtjänst i enlighet med lagen om service och stöd på grund 
av handikapp
Färdtjänst i enlighet med lagen om service och stöd på grund av handikapp 
är möjlig när begränsningarna för funktionsförmågan, skadan eller sjuk-
domen förhindrar användning av kollektivtrafiken utan orimligt besvär� Innan 
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du gör ansökan rekommenderas du göra en självskattning om rätten till 
färdtjänst på omaolo.fi/palvelut/palveluarviot/kuljetusapu�

Färdtjänst i enlighet med lagen om service och stöd på grund av handikapp 
ansöks hos funktionshinderservicen och färdtjänst i enlighet med soci-
alvårdslagen via Seniorrådgivningen Nestor� Färdtjänst i enlighet med soci-
alvårdslagen beviljas på hälsomässiga, sociala och ekonomiska grunder�

Färdtjänst i enlighet med socialvårdslagen beviljas på hälsomässiga, sociala 
och ekonomiska grunder�

Färdtjänsten genomförs av Färdcentralen� 

Bekant taxi
Klienten kan på särskilda grunder beviljas rätt att resa med en och samma 
taxichaufför (s�k� rätt till bekant taxi)� 

Rätt till bekant taxi har en klient som har

• svåra beteendeproblem 
• svår rädsla 
• kommunikationsproblem med anknytning till svår skada eller sjukdom, 

varför hen har svårt att uttrycka sina önskemål verbalt och hen reser 
ensam 

• annat särskilt skäl�

Rätt till bekant taxi uppstår också om

• klienten och hens hjälpmedel väger totalt minst 550 kg, varvid lyften på 
en vanlig invalidtaxi inte räcker 

• klienten använder en särskilt bred eller lång elmoped (mer än 160 cm 
lång eller mer än 80 cm bred), varvid elmopeden inte ryms i en vanlig 
invalidtaxi�

Färdcentralens allmänna regler och begränsningarna som de orsakar är inte 
grund för att bevilja rätt till bekant taxi� 

Rätt till bekant taxi söks via funktionshinderservicen med en fritt formulerad 
ansökan�

Personlig assistans
Personlig assistans kan beviljas för nödvändiga aktiviteter i vardagen, som 
personen på grund av sin skada eller sjukdom inte klarar av självständigt� 
Den personliga assistenten fungerar som klientens ”armar och ben” och 
hjälper klienten med funktioner som hen skulle klara av att utföra själv 
utan sin skada eller sjukdom� Dessutom kan personlig assistans beviljas 
till exempel till arbete eller studier, hobbyer, deltagande i samhället och 
upprätthållande av social interaktion�
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Personlig assistans är inte omsorg, vård eller övervakning� Hjälpbehovet ska 
bero på andra än med åldrande förknippade sjukdomar och funktionsbe-
gränsningar�

Tjänsten kan ordnas på tre olika sätt:

1� Klienten fungerar som den personliga assistentens arbetsgivare�
2� Klienten köper personlig assistans med servicesedel av service-

sedelproducenter, som staden har godkänt�
3� Staden ordnar personlig assistans som köptjänst och 

definierar tjänstens innehåll�

Personen med funktionsnedsättning talar om för den 
personliga assistenten hur hen önskar att bli 
assisterad� Antalet timmar för assistansen bedöms 
individuellt i bedömningen av servicebehov� 
Klienten ansvarar för användningen av den personliga 
assistansen i enlighet med beslutet om funktionshin-
derservice�

Innan du ansöker om tjänsten rekommenderas du att 
göra en självskattning om rätten till personlig assistans 
på omaolo.fi/palvelut/palveluarviot/henkilokohtai-
nen-apu�

Stöd för närståendevård
Närståendevårdare är en närstående person till den funktionshindrade 
personen som ansvarar för vården av sin närstående� 

Stödet för närståendevård är riktat till situationer där den vårdade behöver 
omsorg, vård eller kontinuerlig hjälp med sina dagliga, personliga funk-
tioner� För barns del jämförs behovet av vård, omsorg och övervakning med 
behoven hos friska barn eller unga i samma ålder� Med stödet för närstå-
endevård ersätts behovet av andra tjänster, till exempel hemvård� För barn 
under tre år beviljas stöd av närståendevård endast av särskilda skäl�

Beslutet om beviljande av närståendevård baseras alltid på en bedömning, 
som arbetstagaren gör vid hembesök� Bedömningen görs i samarbete med 
närståendevårdaren, den som vårdas och det eventuella nätverket� I bedöm-
ningen beaktas bland annat den vårdades intresse, närvårdarens resurser 
och hemmets lämplighet för närståendevård�

Närståendevårdaren upprättar ett avtal om närståendevård med kommunen� 
Stöd för närståendevård är en helhet, som omfattar vårdarvode, närstående-
vårdarens ledigheter, kontroller av närståendevårdarens välbefinnande och 
hälsa samt andra tjänster som krävs för att trygga vården� 
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Storleken på vårdarvodet för närståendevårdare fastställs utgående från 
hur bindande och krävande vården är� Stöd för närståendevård är beskatt-
ningsbar inkomst som ackumulerar pension�

För personer under 65 år ansöker man om stöd för närståendevård via 
funktionshinderservicen� För personer över 65 år ansöker man om stöd för 
närståendevård via Seniorrådgivningen Nestor� 

Innan du gör ansökan rekommenderas du göra en självskattning 
om rätten till stöd för närståendevård på omaolo.fi/palvelut/

palveluarviot/omaishoidon-tuki�

Boendestöd
Ändringsarbeten i bostaden

För att göra det möjligt att bo i sitt eget hem, kan en person 
med svår funktionsnedsättning ansöka om nödvändiga 
ändringsarbeten i bostaden i enlighet med lagen om service 
och stöd på grund av handikapp� 

Socialarbetaren, ergoterapeuten och HUS specialsakkunniga 
bedömer tillsammans med dig nödvändigheten och genom-
förandesätten för ändringsarbetena� Vanliga ändringar är 

bredare dörrar, ramper och räcken� Villkoret är att rörligheten 
eller andra funktioner är synnerligen svåra på grund av en skada eller 

långvarig sjukdom� Till ändringsarbetena krävs alltid tillstånd av bostadsak-
tiebolaget eller disponenten�

Bostadens utrustning och anordningar

Funktionshinderservicen kan ersätta rimliga inköpskostnader för redskap, 
till exempel lyft- och larmanordningar, som monteras fast i bostaden för en 
person med svår funktionsnedsättning� 

För andra anordningar som är nödvändiga för dagliga funktioner ersätts 
hälften� Syftet med ersättningen som beviljas för hushållsapparater är att 
stödja och främja förmågan för personen med funktionsnedsättning att 
klara sig hemma självständigt� Bidrag för hushållsapparater kan beviljas om 
hushållsapparaten är nödvändig och den sökande inte klarar av att sköta 
hemmet självständigt utan apparaten, eller om bristen på hushållsapparaten 
orsakar att skadan eller olägenheten förvärras� 

Med tanke på ersättning för hushållsapparater beaktas även klientens övriga 
tjänster, till exempel hemvård och mängden personlig assistans�  

Larmanordningar för hörselskadade personer beviljas direkt via Helsingfors 
och Nylands sjukvårdsdistrikt (HUS)�

Reparationsunderstöd

Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA) beviljar reno-
veringsunderstöd till renovering bostäder för äldre och funktionshindrade� 
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Dessutom kan bostadsaktiebolag ansöka om ARA:s hissunderstöd för instal-
lation av en ny hiss samt tillgänglighetsunderstöd för att eliminera hinder 
för rörligheten� Syftet med ARA-understöden är att sträva efter att förbättra 
möjligheterna för äldre personer och personer med funktionshinder som bor 
i en ägarbostad att fortsätta bo hemma� Understöden är inkomstbaserade�

Trygghetstelefon
Med en trygghetstelefon kan du larma efter hjälp dygnet runt�

Du larmar efter hjälp genom att trycka på knappen som finns på armbandet 
eller runt halsen� Larmet dirigeras antingen till din anhörigas telefon 
eller serviceproducentens larmcentral� Vid behov kan trygghetstele-
fonen utrustas med en egenskap för GPS-lokalisering-

Trygghetstelefonen anskaffas i första hand från en privat 
serviceproducent� För att få en trygghetstelefon av staden 
krävs en bedömning av servicebehov och om den ansöker 
du via Seniorrådgivningen Nestor� Tjänsten omfattar 
anordningen, det vill säga trygghetstelefonen, larmjour 
dygnet runt och besök av säkerhetshjälpare� Trygg-
hetstelefonen är avsedd främst för ensamboende 
personer, som har råkat ut för upprepade fall på 
grund av försämrad funktionsförmåga eller någon 
hälsorelaterad orsak�

Mer information fås från Seniorrådgivningen Nestor�

Korttidsvård
Ett barn eller en ung med funktionsnedsättning kan 
erbjudas korttidsvård i form av familjevård i en privat familj 
eller i det egna hemmet� Korttidsvård ordnas även i boende-
enheter�

För barn under 16 år är den främsta vårdformen utanför hemmet familje-
vård, men för barn under sju år strävar man efter att erbjuda stödtjänster 
i hemmet� Korttidsvård i form av familjevård eller vård i en boendeenhet 
utanför hemmet ordnas vanligen i skolåldern� Även i skolåldern är genomför-
andet av närståendevårdens ledigheter primärt och korttidsvård kan ordnas 
om närståendevårdens ledigheter inte är tillräckliga� Mängden korttidsvård 
ökar vanligen främst under ungdomsåren, då den unga övar på färdigheter att 
vara självständig med hjälp av korttidsvården�

Målet med korttidsvården är att stödja möjligheterna för personen med intel-
lektuell funktionsnedsättning att bo hemma och familjernas ork, i synnerhet 
om barnet har behov av vård nattetid� 

Familjevårdaren ombesörjer vården av den vårdbehövande i sitt eget hem� 
Familjevårdare har för uppgiften ändamålsenlig utbildning� 
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Korttidsvård för vuxna med funktionshinder och närståendevårdsstödets 
ledigheter ordnas i boendeenheter utanför hemmet�

Boendeträning
Med boendeträning avses en tidsbunden träningsperiod, under vilken man 
bedömer färdigheterna för personen med funktionshinder att bo självstän-
digt� Under boendeträningen kartläggs den hjälp och det stöd som klienten 
behöver, för att man ska kunna hitta en lämplig boendeform� Boendeträ-
ningen kan genomföras i en sammanhängande period så att klienten bor i 
boendeenheten, eller så att klienten besöker boendeenheten för att öva i 
kortare perioder och samtidigt bor kvar hemma�

Boendeträning ordnas både för unga och vuxna�

Stödboende
Med stödboende avses självständigt boende i hyres- eller ägarbostad� 
Stödbesök ordnas i hemmet för att underlätta klientens boende, skötsel av 
ärenden utanför hemmet och hantering av vardagen� Stödboenden kan även 
ordnas i närheten av en av funktionshinderservicens boendeenheter, varifrån 
också klienten kan få stöd�

Stödet kan bestå av ett besök hemma och handledning kan även fås per 
telefon och via videosamtal�

Serviceboende med heldygnsomsorg 
Serviceboende med heldygnsomsorg, det vill säga effektiviserat 
serviceboende kan ordnas

• i boendeenheter i gruppform 
• i separata servicebostäder och
• serviceboende i det egna hemmet�

Inom effektiviserat serviceboende finns personal på plats under dygnets alla 
timmar� Effektiviserat serviceboende är avsett för personer, som på grund av 
sin skada eller sjukdom behöver hjälp av kontinuerlig natur under olika tider 
på dygnet eller på annat sätt i riklig omfattning� 

I boendeenheter i gruppform har de boende ett eget rum och badrum samt 
gemensamma utrymmen, såsom kök och vardagsrum� I separata bostäder 
bor de boenden själva och kan vid behov larma efter hjälp� 

Serviceboende i hemmet innebär att man bor hemma med hjälp av till 
exempel närståendevårdare, hemvård och/eller personlig assistenten�

Långvarig familjevård som stöd dygnet runt
Långvarig familjevård innebär ordnande av omsorg dygnet runt hemma hos 
en familjevårdare� Långvarig familjevård är avsedd för vuxna personer med 
intellektuell funktionsnedsättning� 
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Tjänstens lämplighet för klienten bedöms alltid i samband med bedöm-
ningen av servicebehov� I Esbo genomförs långvarig familjevård för närva-
rande i form av köptjänst�

Ekonomiskt bidrag
Till extra kostnader på grund av specialkläder kan man ansöka om 
ekonomiskt bidrag av funktionshinderservicen, då behovet beror 
på en sjukdom eller skada, och kostnaderna tydligt överskrider 
de vanliga kostnaderna för kläder� Med bidraget kan man ersätta 
kostnader för nödvändiga specialkläder till exempel då det inte är 
möjligt att köpa dem från butiken, utan man måste måttbeställa 
dem� Färdigsydda kläder och skor ersätts inte� Av kostnaderna 
ersätts endast den del som överskrider de normala kostna-
derna�

Om skadan eller sjukdomen förutsätter regelbunden använd-
ning av specialnäringspreparat, som ger upphov till betydande 
kostnader, kan man via funktionshinderservicen ansöka 
om ekonomiskt stöd för de extra näringskostnaderna� 
Extra kostnader är kostnader som överskrider de normala 
matkostnaderna� Storleken på ersättningen påverkas av det 
handikappbidrag som FPA beviljar�

Ekonomiskt bidrag kan även ansökas för hobbyredskap när skadan eller 
sjukdomen föranleder särskilda hobbyredskap� Hobbyredskap ansöks i första 
hand via den medicinska rehabiliteringen� Om hjälpmedlet inte är möjligt 
att få via den medicinska rehabiliteringen, kan man ansöka om ekonomiskt 
bidrag för redskapet med stöd av lagen om service och stöd på grund av 
handikapp� Redskapets nödvändighet bedöms alltid individuellt efter situa-
tionen� Det är även möjligt att via funktionshinderservicen bevilja nödvändiga 
ändringsarbeten för redskapet� Ersättning kan beviljas till ett belopp som 
motsvarar hälften av kostnaderna, vanligen dock högst 250 euro�

Ansökan om funktionshinderservice
Klientens ärende anhängiggörs när hen lämnar in en skriftlig ansökan om 
funktionshinderservice till funktionshinderservicen� Ansökan kan lämnas in 
i pappersformat och elektroniskt� Elektroniska ansökningar finns på webb-
platsen espoo�fi: espoo.fi/fi/tukea-arkeen/vammaispalvelut/sahkoinen-asi-
ointi-vammaispalveluissa (på finska)�

Oberoende av vilken tjänst man ansöker om, måste ansökan om funktions-
hinderservice innehålla följande bilaga:

• det senaste utlåtandet av en läkare eller annan sakkunnig inom 
hälso- och sjukvård om klientens funktionsförmåga, såvida funktions-
hinderservicen inte annars har någon information om klientens funk-
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tionsförmåga� Arbetstagare vid funktionshinderservicen kan vid behov 
begära inlämning av ett nytt utlåtande av en sakkunnig, till exempel ett 
läkarutlåtande�

Dessutom krävs följande servicespecifika bilagor:  

För ändringsarbeten i bostaden:

• disponentens eller bostadsaktiebolagets tillstånd för ändringarna samt 
• ergoterapeutens rekommendation gällande ändringsarbetena�

För ansökan om bilersättning:  

• en utredning av bilens användningsändamål
• beslut om förskottsskatt gällande bilskatteåterbäring för en bil som 

registrerats för första gången i Finland, 
• beslut gällande andra beviljade bidrag och ersättningar (till exempel 

försäkringsbolagets ersättning), 
• bilhandlarens skriftliga kostnadsuppskattning för bilen som ska köpas 

och en teknisk specifikation av bilens utrustningsnivå, 
• bilhandlaren skriftliga uppskattning av gottgörelsen för en eventuell 

inbytesbil, 
• ergo- och fysioterapeutens utlåtande gällande behovet av tilläggsut-

rustningen, 
• kostnadsuppskattningar gällande nödvändig tilläggsutrustning som 

krävs på grund av skadan eller sjukdomen samt en uppskattning av 
kostnaderna som orsakas av ändringsarbetet, 

• en kopia av körkortet, 
• en bedömning av den begagnade bilens skick, såvida bilen som köps är 

begagnad�

För ansökan om tilläggsutrustning till bil:

• en redogörelse gällande nödvändigheten av tilläggsutrustningen
• en teknisk specifikation av bilens utrustningsnivå
• en specifikation av arbete förknippat med tilläggsutrustningen 
• en kopia av körkortet�

För ansökan om personlig assistans:

• en bedömning av antalet timmar som den personliga assistansen kräver 
och användningssyftet per dag/vecka (första ansökan)

• en veckokalender över hjälpbehovet ifylld enligt anvisningarna (ansökan 
om extra timmar)�

För ansökan om undervisning i kommunikation:

• Rekommendationen för undervisning i kommunikation kan ges av 
instansen som ansvarar för vården och rehabiliteringen av en person 
med talhandikapp (t�ex� talterapeut, foniater, läkare), som bedömer 
behovet av undervisning i kommunikation samt formen och mängden av 
undervisningen för närkretsen kring personen med funktionshindret�
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• för personer med hörselnedsättning även annan sakkunnig, som känner 
till personens kommunikationsbehov och kan utvärdera den mest 
lämpliga formen av undervisning i kommunikation (t�ex� rehabiliterings-
sekreterare, rehabiliteringsledare)�

För ansökan om färdtjänst med anknytning till skolresor:  

• fysioterapeutens utlåtande eller 
• epikris, av vilken framgår en detaljerad beskrivning av rörlighets- och 

funktionsförmågan�

För ansökan om färdtjänst med anknytning till skolresor:

• läroanstaltens intyg på studieplats

Ekonomiskt bidrag

• en kostnadsuppskattning av föremålet som ansökan gäller (hushållsap-
parat, hobbyredskap, kostnader för specialkläder eller -näringspreparat)

• ergoterapeutens utlåtande om nödvändigheten för apparaten eller 
redskapet och dess nödvändiga egenskaper

övriga utredningar och motiveringar (till exempel varför föremålet som 
ansökan gäller är nödvändig, hur det stöder den sökandes funktionsför-
måga)�

För ansökan om småbarnspedagogik som specialomsorg:

• småbarnspedagogikplanen samt 
• planen för stödåtgärder
• eventuellt utlåtande av fysioterapeut, talterapeut eller ergoterapeut 

gällande behovet av rehabilitering inom dagvården�

Om man till de uppkomna kostnaderna ansöker om ersättning retroaktivt, 
måste ansökan skickas in senast inom 6 månader från det att kostnaderna 
uppstod� Utöver ovan nämnda bilagor ska ansökan kompletteras med 
fakturan och fakturaspecifikationen samt ett kvitto på att fakturan är betald�

Organisationers och FPA:s bidrag till 
funktionshindrade
Medborgarorganisationer inom funktionshinderområdet erbjuder kamratstöd 
till personer med funktionsnedsättning, långtidssjuka och deras närstående, 
och bedriver intressebevakningsarbete� En förteckning över organisationer 
inom funktionshinderområdet finns i funktionshinderservicens handbok på 
webbplatsen www.thl.fi Direktlänk till förteckningen (på finska)
thl.fi/fi/web/vammaispalvelujen-kasikirja/vammaisuus-yhteiskunnassa/
vammaisalan-toimijoita-ja-jarjestoja/vammaisalan-jarjestot� 

En förteckning över patientorganisationer finns på webbplatsen 
terveyskyla.fi/sv� 
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FPA ordnar anpassningscoachning och rehabiliteringskurser för personer 
med funktionshinder, mer information finns på webbplatsen kela.fi/web/sv�

Mer information om hjälpmedel och vårdartiklar finns här: hus.fi/sv/behand-
lingar-och-undersokningar/hjalpmedelstjanster�

Kontaktuppgifter
tfn 09 816 45285 / vammaispalvelut@espoo.fi

Funktionshinderservicens telefonrådgivning betjänar vardagar kl� 9–11 och 
12–14�

Vårt kontor ligger i Esbo centrum på Kamrersvägen 2 A, vån� 4�

Att uträtta ärenden för en annan persons räkning
Om klienten har svårt att sköta sina egna ärenden, kan hen ge sitt samtycke 
till en annan person att sköta hens ärenden vid funktionshinderservicen� 
Samtycket är alltid frivilligt�

Samtycket kan ges genom att fylla i en officiell fullmakt� Med fullmakten 
kan man ge sitt samtycke till att en annan person sköter följande ärenden 
vid Esbo stads funktionshinderservice:

• lämna in ansökan och bilagor med anknytning till funktionshinderser-
vicen

• få uppgifter om handläggningen av en ansökan
• få information om innehållet i beslut som har fattats av funktionshin-

derservicen
• få information om andra saker som du har nämnt samt
• delta i möten i ditt ställe�

Blanketten underskriven av klienten lämnas in till funktionshinderservicen, 
där fullmakten och dess begränsningar registreras i kunddatasystemet�

Samtycke kan ges för högst fem år åt gången� Därefter måste fullmakten 
förnyas�

Samtycket kan när som helst annulleras till exempel genom att lämna in 
blanketten på den här sidan till Esbo stads funktionshinderservice�

Serviceproducenten får inte sköta ärenden åt klienten med fullmakt i frågor 
som påverkar tjänsten som produceras�

Om klienten har utmaningar med att förstå innebörden av fullmakten, 
rekommenderas det att man ansöker om en intressebevakare�
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