PERSONLIG ASSISTANS
MED SERVICESEDLAR

Vad är en servicesedel?
En servicesedel är ett slags ekonomiskt stöd
som man kan få av staden.
Med en servicesedel kan man köpa vissa tjänster.
De här tjänsterna är sådana
som staden är skyldig att ordna för sina invånare.
Om du har rätt till personlig assistans
kan du få en servicesedel för personlig assistans av staden.
Med servicesedeln kan du anlita en assistent.
Du betalar då med servicesedeln
i stället för med pengar.

Så här får du en servicesedel
Om du behöver personlig assistans
ska du kontakta handikappservicen vid Esbo stad.
En av stadens socialarbetare utreder
om du har rätt till personlig assistans.
I så fall får du en servicesedel.
Då socialarbetaren har beslutat om du får en servicesedel,
får du beslutet på posten.
Håll noga reda på beslutet och servicesedeln.
Socialarbetaren berättar också för dig
hur du använder servicesedeln.

Antal timmar och
assistentens arbete
I ditt beslut står det också
för hur många timmar
du får köpa assistans.
Om du vill ändra antalet timmar
ska du ta kontakt med handikappservicen.
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I beslutet står också
vad assistenten ska hjälpa dig med.
Du kan till exempel få assistans på fritiden
eller en tillfällig assistent som vikarie för din egen assistent.
Men du kan inte använda servicesedeln
för att ha en assistent med
på rehabilitering eller när du är på sjukhus.
Du kan köpa assistans från flera olika ställen.
Håll noga reda på antalet timmar,
så du inte använder fler timmar än du har rätt till.
Din servicesedel gäller för en viss tid.
Håll reda på att den är i kraft
då du använder den.

Så här får du assistans
med en servicesedel
1. Välj en serviceproducent, det vill säga
ett företag som erbjuder assistenttjänster
Du anlitar en assistent via en serviceproducent,
alltså ett företag som säljer assistenttjänster.
Välj först vilken serviceproducent du vill anlita,
och beställ sedan assistenten via dem.
Du får välja mellan vissa serviceproducenter,
som finns på en lista på webben.
Du kan också få listan på papper via handikappservicen.
På webben finns listan på adressen:
parastapalvelua.fi/sv/palveluntuottajat

2. Kontakta serviceproducenten
Ta kontakt med den serviceproducent som du har valt.
Tillsammans bestämmer ni tid för ett hembesök.
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3. Serviceproducenten gör ett hembesök
Under hembesöket utreder serviceproducenten
hurdan hjälp du behöver.

4. Underteckna ett avtal med
serviceproducenten
Efter hembesöket gör du ett avtal med serviceproducenten.
I avtalet står vilken hjälp du ska få.
Du kan anlita en assistent
först efter att ni har gjort avtalet
och du har skrivit under det.

Så här gör ni avtalet
Innan assistenten börjar jobba för dig
ingår du och serviceproducenten ett avtal.
I avtalet står det vad assistenten ska göra.
Dessutom står det i avtalet
vilka saker du själv ansvarar för under arbetets gång
och vilka saker serviceproducenten ansvarar för.
I avtalet står också för hur lång tid det gäller.
Då du ingår avtalet
ska du berätta följande saker för serviceproducenten:
• Hurdan assistent vill du ha?
• För hur lång tid vill du göra ett avtal?
• Vad vill du att assistenten ska hjälpa dig med?
• Hurdan sjukdom har du?
• Vilka saker är det viktigt att assistenten vet om dig?
Har du till exempel husdjur,
använder du rullstol
och hur kommunicerar du med andra?
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• Vilket nummer har din servicesedel?
Serviceproducenten behöver numret
för att få pengar av staden
för att betala assistentens lön.
Esbo stad övervakar serviceproducenternas arbete.

Assistentens lön
Om du har en servicesedel
betalar du inte lön åt assistenten.
Det är serviceproducenten som betalar lönen.
På servicesedeln står det
hur många timmar du får använda assistans.
Om du använder mer assistans än servicesedeln täcker,
måste du själv betala för de extra timmarna
och du ska själv avtala med serviceproducenten
om priset för dem.
Om du köper andra assistanstjänster
som inte betalas med servicesedeln,
måste du själv betala för dem.
Sådana tjänster kan vara
till exempel städning eller fönstertvätt.
Då ska du också själv avtala om priset
med serviceproducenten.
Priset kan vara ett annat
än när du använder din servicesedel.
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Så här beställer du en assistent
Du beställer en assistent av serviceproducenten
som du har ett avtal med.
Alltid när du beställer en assistent
ska du berätta följande saker för serviceproducenten:
• När ska assistenten komma?
Ange tiden med en halv timmes noggrannhet,
till exempel klockan 8.30 eller 9.00.
• Var träffar du assistenten?
• Vilken tid slutar assistentens arbete?
Ange tiden med en halv timmes noggrannhet,
till exempel klockan 10.30 eller 11.00.
• Var slutar assistentens arbete?

Så här avbeställer du en assistent
Om du har beställt en assistent
men du ändrar dig och vill avbeställa
ska du meddela serviceproducenten om det.
Du ska avbeställa assistenten senast ett dygn,
det vill säga 24 timmar,
innan assistentens arbete skulle börja.
Om du inte avbeställer assistenten i tid,
Räknas det som att assistenten har jobbat med dig.
Då kan du inte använda dessa timmar senare.
Meddela serviceproducenten
om du vill avbryta assistanstjänsten för en tid.
Du kan avbryta assistansen
till exempel då du är på en semesterresa
eller då du deltar i rehabilitering.
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Berätta vad assistenten ska göra
Du ska själv berätta för assistenten
vad du behöver hjälp med.
Du måste också berätta hur assistenten kan hjälpa dig.
Assistenten planerar inte sitt arbete själv.
Du ska berätta för assistenten
vad som ingår i arbetet.
Du kan också be din familj
eller någon annan närstående
att berätta för assistenten
vilka saker som ingår i arbetet.
Assistenten gör i allmänhet inte en sjukskötares arbete
eller annat vårdarbete.
Assistenten ger inte mediciner,
det gör sjukskötare och hälsovårdare.
Om du bara behöver vård
ska du fråga handikappservicen om råd.

Tystnadsplikt
Assistenten har tystnadsplikt.
Assisten får alltså inte berätta för någon
vad hon eller han ser eller hör i sitt arbete med dig.
Assistenten har tystnadsplikt
också efter att arbetet hos dig har tagit slut.

Om du är under 18 år
Om du är under 18 år gammal,
måste din assistent visa ett utdrag ur straffregistret
åt serviceproducenten.
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Ytterligare upplysningar
Ring eller skicka e-post till handikappservicen
om du vill veta mer om servicesedlar.
Kontaktuppgifterna är:
Servicehandledare Tuija Käyhty,
telefon 09 816 57151,
e-post tuija.kayhty@esbo.fi
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Servicehandledare Minna Teperi,
telefon 050 326 0085,
e-post minna.teperi@esbo.fi

