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Bästa mottagare! 

Det här meddelandet innehåller information om tjänster för personer med 
utvecklingsstörning. Vi hoppas att ni är i kontakt med er egen socialarbetare i 
god tid om ni behöver förändringar i den service ni nu har. Socialarbetarnas 
kontaktuppgifter hittar ni i slutet av meddelandet.

Meddelandet fi nns också att läsa på social- och hälsovårdsverkets webbsida
www.hel.fi /www/Helsinki/sv/social-och-halso/svenska-team/handikappade/.

Man kan med en ansökan om handikappservice ansöka om de tjänster som 
bestäms i lagen om specialomsorg av utvecklingsstörda, handikappservice-
lagen och socialvårdslagen.

Ansökningsblanketter fi nns att hämta på social- och hälsovårdsverkets 
webbsida www.hel.fi /hki/Sosv/sv/Blanketter.

hel.fi /
sote/sv
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Aktuellt inom de svenskspråkiga 
tjänsterna i Helsingfors

Stöd för närståendevård förnyas

Stödet för närståendevård i Helsingfors förnyas från början av februari 2017. I fortsättningen kommer det 
att fi nnas tre vårdkategorier (arvodesklasser) inom närståendevården och även kriterierna för beviljandet 
av stödet ändras. Alla närståendevårdare, som ingått ett avtal, garanteras två eller tre lediga dagar i 
månaden. Samtidigt utvecklas alternativen för hur ledigheten ordnas.

För mer information kontakta din socialhandledare som handhar stödet för närståendevården eller gå in 
på www.hel.fi /www/Helsinki/sv/social-och-halso/aldre/narstoendevord/.

Justering av hyran i boendeenheter för personer med utvecklingsstörning i enlighet med 

rekommendationerna av fi nansierings- och utvecklingscentralen för boende (ARA)

Social- och hälsovårdsnämnden beslöt i sitt möte 22.11.2016 att justera fastställandet av hyresfördelning-
en i boendeenheter för personer med utvecklingsstörning. Justeringen görs i enlighet med rekommenda-
tionerna av Finansierings- och utvecklingscentralen för boende (ARA). 

Justering av hyran görs i alla ARA-hyresbostäder där man ännu inte följt ARA:s rekommendation. 
Efter att hyrorna justerats görs för alla hyresgäster ett nytt hyresavtal som är giltigt tillsvidare.

De nya hyrorna träder i kraft efter att de gamla hyrorna justerats, dock senast 1.1.2018. 

Ansökan till yrkesutbildning som ordnas som specialundervisning våren 2017

I ansökan till specialundervisning ingår yrkesinriktade grundexamina med specialundervisning, utbildning 
som förbereder för grundläggande yrkesutbildning och utbildning som förbereder för arbete och ett 
självständigt liv.

Ansökningstiden är 15.3. – 5.4.2017. 

Läroanstalterna fastställer antagningsgrunderna. Läs mera om de enskilda utbildningarnas innehåll och 
antagningsgrunder i läroanstalternas beskrivningar av utbildningarna. Mera information om antagningen 
kan också fås direkt av läroanstalterna. Läroanstalterna meddelar de sökande om antagningsresultaten 
tidigast 15.6.2017.

www.studieinfo.fi /wp/yrkesutbildning/ansokan-till-specialundervisning/ 

Omsorgstjänster och omsorgsprogram

För att vara berättigad till omsorgstjänster enligt ”Lag angående specialomsorger om utvecklingsstörda” 
beviljas man ett omsorgsprogram av ledningsgruppen för specialomsorgen i Helsingfors. Programmet 
för specialomsorg utarbetas i samarbete med klienten, hens vårdnadshavare eller intressebevakare samt 
med socialarbetaren och Kårkulla samkommunen, som erbjuder tjänster på svenska. 

Mer om Kårkullas tjänster: www.karkulla.fi /. 
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Studier och arbetsverksamhet efter grundskolan

Under det sista skolåret är det viktigt att socialarbetaren deltar i skolans IP-möte gällande fortsatta studier 
eller eventuell placering till arbets- eller dagverksamhet. Vänligen se till att socialarbetaren får informa-
tion om mötets tidpunkt i god tid. 

Tilläggsinformation gällande fortsatta studier fås från www.studieinfo.fi . 

Social- och hälsovårdsverket ordnar arbets- och dagverksamhet för de klienter som inte fortsätter sina 
studier eller vid behov efter avslutade studier. Svenskspråkig arbets- och dagverksamhet ordnas av 
Kårkulla samkommun, den fi nskspråkiga av Helsingfors stad eller som annan köptjänst. Ansökan om 
arbets- och dagverksamhet skall vara gjord senast slutet av mars. Socialarbetaren fyller i ett formulär 
(klientkort) tillsammans med klienten. Arbets- och dagverksamheten ordnas enligt uppgifterna i klientkor-
tet, främst av Kårkulla samkommun.

Verksamhet under sommaren

Social- och hälsovårdsverket ordnar arbets- och dagverksamhet även under sommaren för studeranden 
eller dem som avslutat grundskolan, ifall behovet är nödvändigt pga. föräldrarnas arbete. Personer som 
redan deltar i arbets- eller dagverksamhet, informerar om sina behov under sommarmånaderna direkt till 
arbetsplatsen. 

Arbets- och dagverksamhets enheterna är i regel stängda i juli. Kårkulla samkommuns arbets- och 

 

OBS! Om ni behöver 

vård under sommaren 

tar nikontakt med social-

arbetaren före 10.3.2017.

dagverksamhetsplatser håller stängt i fyra veckor 3.–30.7.2017. 

Kontaktuppgifter till dagverksamheten

Treklangens serviceenhet, t.f. enhetschef Ulrika Paavolainen, 
tfn 0247431408, e-post ulrika.paavolinen@karkulla.fi  

Octavens serviceenhet, enhetschef Pamela Sidorow, 
tfn 0247431430, e-post pamela.sidorow@karkulla.fi  

Läger

Många föreningar, organisationer och stiftelser ordnar lägerverksamhet för utvecklingsstörda barn, 
unga och vuxna. 

Social- och hälsovårdsverket beviljar understöd direkt till vissa lägerarrangörer. Sådana läger är förmånli-
gare för klienten och därför ersätts inte längre enskilda ersättningar för lägeravgifter. År 2017 beviljas 
följande lägerarrangörer understöd: Helsingin kehitysvammatuki 57 ry., Leirikesä ry., Förbundet De 
Utvecklingsstördas Väl, samt Lasten ja nuorten puutarhayhdistys ry. 

Av dessa ordnar Förbundet De Utvecklingsstördas Väl (FDUV) svensk lägerverksamhet 
www.fduv.fi /sv/lager/. 

Ansökan till lägren görs med ansökningsblanketter som fi nns på respektive lägerarrangörs webbsida. 
Ansökan sänds direkt till lägerarrangören. Lägerarrangören väljer lägerdeltagarna. 
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Meddela den egna social-

arbetaren i god tid innan 

tredje klassen börjar om Ert 

barn har behov av eftermid-

dagsvård eller vård under 

semestertiden.

Rehabiliterande dagvård och vård av skolbarn

Avgiftsfri dagvård i rehabiliterande syfte

Dagvård i enbart rehabiliterande syfte skall alltid ansökas om och motiveras med ett läkarutlåtande. Av 
läkarutlåtandet skall framgå dagvårdens uttryckliga rehabiliterande syfte och betydelse för barnet i fråga. 
Av utlåtandet skall också framgå att dagvården är en del av rehabiliteringen, skrivet som en skild punkt i 
rehabiliteringsplanen. 

Utvecklingsstörda barn under skolåldern har rätt till avgiftsfri dagvård om den ordnas som specialomsorg 
med stöd av specialomsorgslagen. Dagvården antecknas i barnets specialomsorgsprogram. 

Eftermiddagsvård samt vård under skollov 

Skoleleverna i årskurserna 3–10 kan få vård på eftermiddagarna samt under skollov. 

Vården är avgiftsfri om den ingår i programmet för specialomsorgen. Den konkreta vården ordnas inte av 
specialomsorgsdistriktet, utan av barnomsorgs- och utbildningsverket. Föräldrarna skall se till att vårdser-
vicen antecknas i programmet för specialomsorgen när barnet börjar på tredje klassen.

Tilläggsinformation för barn med specialbehov ger 
Maija Jaskara, områdeskoordinator för eftermiddagsverksamheten
Utbildningsverket, Tavastvägen 11, PB 3000,
00099 Helsingfors stad, tfn 09 310 87103, 040 334 58

Tillfällig vård

Hemservice för barnfamiljer

Hemservicens familjearbete är en tillfällig service för att stöda familjen i vardagen. Servicen kan beviljas 
på grund av nedsatt funktionsförmåga, familjesituation, utmattning, i samband vid födsel av barn och 
även på grund av handikapp eller annan orsak.

Hemservice ansöks genom att ta kontakt med det egna områdets ledande socialhandledare inom hemser-
vice för barnfamiljer.

www.hel.fi /www/Helsinki/sv/social-och-halso/svenska-team/barnfam/familjearbete-och-hemservice/ 

Lediga dagar inom stödet för närståendevård

Om rätten till närståendevård uppfylls är det möjligt att få två lediga 
dygn per månad. Ifall vården av den handikappade binder närstående-
vårdaren dygnet runt eller fortgående varje dag kan tre lediga dygn i 
månaden beviljas.

Socialhandledaren inom stödet för närståendevård fattar beslut om 
närståendevårdarens lediga dagar samtidigt som beslutet gällande 
närståendevård görs. Närståendevårdaren kan med en fritt formulerad 
ansökan anhålla om lediga dagar även i ett senare skede.
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Under de lediga dagarna har den handikappade personen rätt till tillfällig vård. Vården kan ske i en enhet 
för korttidsvård eller alternativt i hemmet.

Kontaktuppgifter till socialhandledaren inom stödet för närståendevård, fi nns i slutet av broschyren. 

Korttidsvård

Social- och hälsovårdsverket ordnar korttidsvård för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning. 
Korttidsvården ordnas i grupphem, anstaltsvård eller som familjevård. I vissa fall kan vården även ordnas 
hemma hos den handikappade personen. Behovet av korttidsvård bedöms tillsammans med social-
arbetaren. 

Besluten om korttidsvård fattas vanligen för ett år i taget. I beslutet defi nieras hur mycket klienten får 
korttidsvård och var vården ordnas. Även klientavgiftens belopp antecknas i beslutet.

Om närståendevårdaren har fått lediga dagar enligt stödet för närståendevård, tas dagarna i beaktande 
när korttidsvården beviljas. Även annan beviljad service som t.ex. personlig assistens, tas i beaktande när 
behovet avgörs.

När beslutet om vården kommit bokar man själv vårdperioderna på vårdplatsen. Den sökande ska se 
till att man bara bokar så många vårddagar som har beviljats. Korttidsvård kan även beviljas i akuta 
krissituationer.

Svenskspråkig service erbjuds främst av Folkhälsan och Kårkulla. 

Stödperson och personlig assistans

Stödperson

Den handikappade personen kan ha en egen stödperson. Stödpersonen stöder den handikappade 
personen under fritiden. De kan till exempel gå på uppköp eller utöva fritidsaktiviteter tillsammans.

Social- och hälsovårdsverket betalar stödpersonen, år 2017 11,39 euro i timmen i regel tio timmar i 
månaden och dessutom en ersättning på högst 50 euro/månaden för utgifter. Ni ansöker om stödperson 
med en ansökan om handikappservice. Ansökan returneras till den egna socialarbetaren som beslutar om 
stödpersonsverksamheten. Besluten görs för ett kalenderår. 

Stödpersonen kan ni fi nna själv, eller fråga hos organisationen SAMS 
stödpersonsverksamhet 4bt, som förmedlar svenska stödpersoner. 
Sonja Karnell är stödpersonskoordinator och kontaktperson. Hennes 
kontaktuppgifter är tfn 041 501 2531, sonja.karnell@samsnet.fi . 
På hemsidan www.samsnet.fi /verksamhet/4bt/ fi nns en elektronisk 
blankett för personer som önskar sig en stödperson och för dem som 
vill bli stödpersoner. Kontakta också Sonja Karnell om du har andra 
frågor gällande stödpersonsverksamheten.

Personlig assistans 

Personer med utvecklingsstörning kan få personlig assistans för fritidsverksamhet, rekreation, intressen 
eller fritiden utanför hemmet högst 30 timmar i månaden, såvida en mindre mängd inte räcker till för att 
trygga den nödvändiga assistansen. För rätt till personlig assistans måste personen med utvecklingsstör-
ning förmå precisera var, när och hur hen assisteras. Personlig assistans förutsätter att personen är svårt 
handikappad. Även vid assistanstillfällen skall den handikappade kunna handleda assistenten.
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Ni ansöker om personlig assistans med en ansökan om handikappservice, som sänds till socialarbetaren. 
Socialarbetaren bedömer om förutsättningarna i lagen uppfylls för beviljandet av personlig assistans och 
gör ett beslut. Man kan få personlig assistans med servicesedel eller via den s.k. arbetsgivarmodellen.

Ansökan om handikappservice fås av socialarbetaren, eller hämtas från social- och hälsovårdsverkets 
webbsida på adressen www.hel.fi /www/sote/sv/tjanster/blanketter/handikappservice. 

Mera information gällande personlig assistans enligt arbetsgivarmodell ger socialhandledare 
Mari Parttimaa, tfn 09 310 45 939.

Information om personlig assistans med servicesedel www.hel.fi /www/Helsinki/sv/social-och-halso/
svenska-team/handikappade/ -> Klientanvisning - servicesedel för personlig assistans (pdf) 

Boende

Social- och hälsovårdsverket ordnar boende för personer med utvecklingsstörning i grupphem, bostads-
grupper, enskilda bostäder samt genom familje- och anstaltsvård. Svenskspråkiga tjänster köps av bl.a. 
Kårkulla samkommun, Folkhälsan och ASPA-stiftelsen.

Ansökan om boende görs tillsammans med socialarbetaren. Kontaktuppgifterna fi nns i slutet av broschy-
ren. Socialarbetaren fyller tillsammans med klienten i en SAS-bedömning (SAS= selvitys-arviointi-sijoi-
tus) gällande behovet av boende. 

I bedömningen beskrivs vad den sökande önskar av boendet och hurdant stöd hen behöver. Om det inte 
genast fi nns en passlig bostad, blir den sökande i kö för att invänta på en bostad som passar just hen. 
SAS gruppen beslutar om huruvida den sökande ställs i kö. När en lämplig bostad blir ledig fattar social-
arbetaren ett beslut om boendet.

Om personen med utvecklingsstörning skaffar bostaden själv, kan hen få stöd och hjälp i boendet, till 
exempel av en socialhandledare. Beslutet om servicen görs tillsammans med socialarbetaren.

ARA-fi nansierade bostäder

En del av Helsingfors stads lägenheter är byggda med understöd av Finansierings- och utvecklingscentra-
len för boende (ARA). I dessa lägenheter påverkar bostadsbehovet samt inkomster och förmögenhet valet 
av sökande.

Ifall sökandens inkomster och förmögenhet är för höga beviljas en lägenhet med ARA understöd nödvän-
digtvis inte.

Ansökan om ARA lägenhet fås av socialarbetaren. Ifylld ansökan med bilagor lämnas in hos socialarbeta-
ren som skriver ett utlåtande på bostadsbehovet. Socialarbetaren skickar ansökan till fastighetskontoret. 
Fastighetskontoret övervakar att sökanden uppfyller de av ARA ställda kraven.
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Fritidsverksamhet

DUV i Mellersta Nyland rf – klubbar, utfl ykter och evenemang

Föreningen De Utvecklingsstördas Väl i Mellersta Nyland är en intresseorganisation för personer med 
utvecklingsstörning och deras anhöriga. Föreningen fungerar också som påtryckningsgrupp för att 
uppmärksamma kommuner och samkommuner på målgruppens situation och behov. Föreningen har 
olika projekt, för tillfället tex familjestöd samt boende- och fl yttningsförberedelse.

I deras verksamhetsområde ingår en omfattande fritidsverksamhet i huvudstadsregionen. Rekreation och 
avlastning ordnas för alla FDUV:s medlemmar och deras anhöriga. Föreningens allaktivitetscenter Tian i 
Helsingfors och Porten i Esbo, fungerar som ett samlingsrum för medlemmarna.

Som medlem i föreningen får man bland annat:
– Delta i klubbar
– Delta i utfl ykter, resor och andra evenemang 
– DUV Vingen info-tidning och Gula Pressen hemskickad

Om du vill bli medlem i föreningen kan du kontakta kontoret på duv@vingen.fi  
eller ringa tfn 050 432 8703.

Medlemsavgiften betalas in till föreningens konto FI5440 551 8200 12619.
Se mer information om klubbarna och evenemangen på adressen: vingen.fi /sve/vad/kalendern.

FDUV:s läger 2017

FDUV:s sommarverksamhet omfattar årligen ca 30 lägerperioder i form av barn-, ungdoms-, vuxenläger, 
temaläger, semesterveckor och avlastningsläger. Lägren ordnas som veckoläger huvudsakligen under juli 
månad på olika orter i Nyland, Åboland och Österbotten. Ansökningstiden är i februari.

Därutöver ordnar både FDUV och de lokala DUV-föreningarna smågruppsresor, veckoslutsläger, utfärder 
m.m. under sommaren och vintern.

Folkhälsan

Man kan också delta i Folkhälsans seniorverksamhet och deras evenemang som ordnas runt 
omkring i staden. 

Föreningar, organisationer och stiftelser ordnar verksamhet för utvecklingsstörda 

Se mer information på: 
DUV Vingen – www.vingen.fi  
Förbundet De Utvecklingsstördas Väl – www.fduv.fi  
Folkhälsan – www.folkhalsan.fi   
Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry – www.kvtuki57.fi  (på fi nska)
Keharikaveri – www.keharikaveri.fi  (på fi nska)
Kehitysvammaliitto – www.kehitysvammaliitto.fi  (på fi nska)
Kårkulla – www.karkulla.fi  
Toimintakeskus Happi – www.happi.nettiareena.fi /muu-toiminta/sankarit (på fi nska)
Vekkari – www.vekkariprojekti.fi  (på fi nska)
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Idrottsverket  

www.hel.fi /www/Helsinki/sv/kultur-och-fritid/motion/motinskurser/specialgrupper/  

Närmare upplysningar vardagar kl. 8.15–16.00, svenskspråkig idrottsinstruktör Mia Karvonen, 
tfn 09 310 87817. Se också www.hel.fi /www/helsinki/fi /kulttuuri-ja-vapaa-aika/liikunta/sisaliikuntapaikat/
uimahallit/erityisuimakortti. 

4BT 

– www.samsnet.fi /verksamhet/4bt/ fyra betydelsefulla timmar, stödpersonverksamhet

Hilma 

www.tukikeskushilma.fi /kieli/swedish.php 

Hilma är en stödcentral för funktionshindrade invandrare där man får:
– information om tjänster och rättigheter, hjälp med att ansöka om tjänster och fylla i blanketter 
 samt kamratstöd. 

Hilmas tjänster är gratis och erbjuder service på alla språk, vid behov med hjälp av en tolk.

hel.fi /
sote/sv



Korttidsvård på institution ........................................ 38,80 euro/vårddag

Korttidsvård på boende ............................................. 29,70 euro/vårddag

Lunch på arbets- eller dagverksamhetsenhet .......................... 5,15 euro

Självriskandelen för service under en 
närståendevårdares ledighet ..........................................11,50 euro/dygn

Klienten kan anhålla om nedsättning av eller befrielse från avgifterna på 
grund av ekonomisk situation. En fritt formulerad ansökan kan lämnas till 
enheten för klientavgifter PB 6032, 00099 Helsingfors stad

Anstaltvårdens klientavgifter ackumulerar patient- och klientavgifternas 
betalningstak (691 €). När man uppnått betalningstaket är klientavgiften för 
vuxna 17,90 € / vårddag. För barn uppbärs ingen klientavgift efter att man 
uppnått betalningstaket. Betalningstaket beaktas enligt kalenderår.

hel.fi /
sote/sv
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för specialomsorgernas tjänster 
2017 inom Helsingfors stad
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Helsingfors stads socialarbetare 
och socialhandledare 

Socialarbetare, 
telefontid kl. 9–10:

Maria Ek-Kirves 

maria.ek@hel.fi , tfn 310 44808 
(personer med utvecklingsstörning)

Vikarierande socialarbetare

Vikarierande socialarbetare@hel.fi 
tfn 310 44909 (annan handikappservice)

Socialhandledare, 
telefontid kl. 9–10:

Kristina Christiansen 

kristina.christiansen@hel.fi , tfn 09 310 44857 
(färdtjänst och närståendevård)

Annica Lindell 

annica.lindell@hel.fi , tfn 09 310 44887 
(socialhandledning för utvecklingsstörda)

INOM SPECIALOMSORGEN (SVENSKSPRÅKIGA KLIENTER) 

POSTNUMMER: 00100-00990

Besöksadress: Petter Wetters väg 6, 00810 Helsingfors
Postadress: Socialt arbete för handikappade, PB 7380, 00099 Helsingfors stad
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