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Flytta till ett eget hem

Vi gör en plan för ditt boende tillsammans med dig. Din 
funktionsförmåga och dina önskemål samordnas. Dina önskemål 
är viktiga. Målet är att du kan bo så självständigt och tryggt som 
möjligt. 

Så här kan du flytta till ett eget hem  

Skriv en ansökan om att ditt behov av tjänster ska bedömas eller 
kontakta funktionshinderservicens rådgivning:

Funktionshinderservice  
PB 2513, 02070 ESBO STAD  
vammaispalvelut@espoo.fi 
Rådgivningstelefon 09 816 45285 vardagar kl. 9–11 och 12–14

När du behöver stöd för ditt boende eller när du har en idé om när 
du vill flytta, berätta det i god tid för funktionshinderservicen. 

När du lämnat in din ansökan kontaktar funktionshinderservicen dig 
och avtalar om ett möte med dig. 

Mötet ordnas där du önskar, till exempel hemma hos dig eller på 
funktionshinderservicens kontor. Du kan ta med vem du vill till 
mötet. På mötet börjar vi planera stödet för ditt boende. 

Vi gör tillsammans med dig en bedömning av ditt behov av tjänster. 
I bedömningen kartläggs vilka tjänster du behöver i olika delar av 
ditt liv, såsom arbete och studier.  
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Vid mötet avtalar vi om följande steg. Sådana steg kan vara:

• en diskussion om vad du själv kan öva hemma och i andra 
vardagliga miljöer (till exempel i skolan) för att kunna leva 
självständigt 

• en bedömning av din funktionsförmåga 

• en eller flera perioder av boendeträning

• en kartläggning av tjänster som stöder ditt boende

Vi hjälper dig att hitta ett hem som motsvarar dina behov och 
önskemål och planerar det stöd du behöver tillsammans med dig. 
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Exempel på en flyttningsprocess för 
en ung person
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Principerna för ordnande av boende

Vi försöker ordna boende i Esbo eller så nära Esbo som möjligt. Hur 
och var du kan bo beror på vad du önskar och behöver och på var 
det finns lämpliga lediga bostäder och de tjänster du behöver. Om 
dina behov förändras med tiden, kan det bli aktuellt att flytta till en 
plats som bättre motsvarar dina behov. Staden ordnar boende och 
stödtjänster för boende både som egen verksamhet och som köpta 
tjänster.

UTVÄRDERING

SERVICEBOENDE 

MED 

HELDYGNSOMSORG 
STÖDBOENDE
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Vilket slags boende passar dig? 

Boendeträning

I boendeträningen övar du med stöd av personal färdigheter att 
klara dig själv. Samtidigt bedöms din funktionsförmåga, ditt behov 
av stöd, och hur du ska bo i fortsättningen. Boendeträningen kan, 
beroende på dina behov, ordnas i en enhet med personal dygnet 
runt eller endast på dagen eller natten, eller i eget hem.

I boendeträningen övar du att ta hand om ditt hem och dig själv. Du 
stärker dina färdigheter i människorelationer samt i planering och 
genomförande av ditt dagliga liv. 

Boendeträning kan ordnas regelbundet cirka 1–2 veckor per månad 
eller i en enda längre period, t.ex. några månader utan avbrott.  

Boende med stöd dygnet runt

Stöd dygnet runt ordnas antingen i gruppboende eller i enskilda 
bostäder. Det finns personal tillhanda dygnet runt. Boende med 
stöd dygnet runt är avsett för dig som behöver mycket hjälp och 
stöd. Vi kartlägger ditt behov av hjälp och stöd innan du flyttar. 

I gruppboende har du ett eget rum med ett eget badrum och 
toalett. Du äter i regel tillsammans med de andra boende i 
gemensamma lokaler. De boende har gemensamt vardagsrum, 
matsal och grovkök. 

De enskilda bostäderna finns huvudsakligen i ett servicehus eller i 
någon annan bostadsgrupp. Då har du en egen bostad dit personal 
som finns i närheten kan komma dygnet runt när du behöver hjälp. 

Du betalar hyra för ditt egna rum eller din lägenhet. För användning 
av gemensamma rum, såsom tvättrum, och för måltiderna betalar 
du en klientavgift. 
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Boende med stöd dygnet runt kan beviljas med stöd av olika 
lagar som boende med stöd dygnet runt eller serviceboende med 
heldygnsomsorg.   

Stödboende

Stöd för boendet ordnas i en bostad där du bor ensam eller till 
exempel med en partner. Du får hjälp och stöd vid olika göromål 
efter behov. Du kan bo självständigt med hjälp av stödtjänster. Vi 
bedömer ditt behov av hjälp och stöd innan du flyttar. Handledare 
för stödboende besöker dig efter behov. 

Om din lägenhet finns i en bostadsgrupp kan du få handledning 
dagligen eller till och med flera gånger om dagen. Du kan också få 
handledning per telefon. 

Din bostad kan ligga i vilket område du vill. 

Du hyr eller äger bostaden. Stödet kostar inget för dig. Om du 
går på lunch i en boendeenhet eller använder dess gemensamma 
lokaler, betalar du en klientavgift för dessa.
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Begrepp

Här är några allmänna begrepp inom funktionshinderservicen. Du 
kan fråga mera om dem av vår personal. 

•  Funktionshinderservice 
Kommunens specialtjänster och stödåtgärder som hjälper en 
person med funktionsnedsättning att klara sig i sitt dagliga liv. 

• Självbestämmanderätt 
Rätten att besluta och bestämma om sitt eget liv och att göra 
egna val. 

• Ansökan 
En blankett eller handling som ska fyllas i när du ansöker 
om boendeträning eller boende. Ansökan ska skickas till 
funktionshinderservicens kontor  

• Bedömning av servicebehovet 
Bedömningen görs av en anställd på funktionshinderservicen 
tillsammans med dig. I bedömningen beskrivs din livssituation 
samt tjänster och stöd som du behöver för att klara dig i det 
dagliga livet. 

• Funktionsförmåga 
Förmågan att ta hand om sig själv, sin vardag, sitt arbete och 
sin fritid.

• Stödtjänster för boendet 
Till exempel besök av en handledare eller en personliga 
assistent eller måltidstjänst. 

• Ändringsarbeten i bostaden 
Ändringar som är nödvändiga för att du ska kunna bo i 
bostaden, till exempel ta bort trösklar eller ändra belysningen.
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• Personlig assistent 
Bistår i hemmet och utanför hemmet. Assistenten hjälper dig 
att leva så självständigt som möjligt. 

• Stödperson 
Stöder din väg mot självständighet och ditt deltagande i 
samhällslivet samt hjälper dig att skapa sociala relationer. 
Stödpersonen är en ledsagare och vän.

• Flyttningsträning 
Förberedelse för flytt. Både den som flyttar och anhöriga 
kan behöva träning. På flyttningsträningen går man 
igenom känslor och önskemål inför en flyttning. Du får 
också handledning i praktiska frågor, såsom ansökan om 
bostadsbidrag. 

• Klientavgift 
En avgift som kommunen tar ut av en klient för användning 
av tjänster.

•  Måltidsavgift 
Tas ut för de måltider du äter på ett boende där du får 
färdig mat. 

•  Förnödenhetsavgift 
Täcker kostnaderna för produkter som du får av 
boendeenheten. Beloppet avtalas när boendet inleds och 
är en konstant månadsavgift.  Om du vill öka eller minska 
användningen av olika produkter, kan månadsavgiften 
ändras. 

• Hyresavtal 
Ett avtal som den som flyttar ingår med hyresvärden, den 
som hyr ut bostaden. Du betalar hyra för din lägenhet. 

•  Beslut  
En anställd på funktionshinderservicen fattar ett skriftligt 
beslut om din ansökan. Du får beslutet till din hemadress. 
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•  Begäran om omprövning 
Om du inte är nöjd med ett beslut som fattats av en 
tjänsteinnehavare på funktionshinderservicen, kan du begära 
omprövning. Begäran om omprövning ska vara skriftlig och 
följa den anvisning som skickas med beslutet.
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