
 

ASSISTENTCENTRET SENTTERI RF INLEDDE SIN VERKSAMHET 3.5.2010  

 

Assistentcentrets syfte är att förmedla assistenter till handikappade och stöda handikappade 

personer i deras roll som arbetsgivare och arbetsledare genom att ge råd och handledning såväl 

per telefon som vid personliga möten.  

 

Assistentcentret Sentteri rf är ett samarbetsprojekt som genomförs med Helsingfors socialverk 

och Grankullas basservice. Vårt centrala mål är att erbjuda handikappade i Helsingfors och 

Grankulla heltäckande hjälp och stöd i frågor som gäller personlig assistens. Vi strävar efter att 

säkerställa ett likvärdigt bemötande av alla handikappade och att göra systemet med personliga 

assistenter smidigare.  

 

Systemet med personliga assistenter är en lagstadgad stödåtgärd som funnits officiellt i Finland 

redan från 1988. Nya bestämmelser som garanterar gravt handikappade personlig assistans trädde 

i kraft på hösten 2009. Med hjälp av assistenten kan handikappade sköta sina ärenden, gå på jobb 

eller studera, delta i familjelivet och ha fritidsaktiviteter – leva ett fullödigt liv! Man känner ändå 

dåligt till systemet och användningen av det varierar mycket.  

 

Assistentcentret Sentteri rf arbetar för att undanröja de svårigheter som förekommit i 

assistentsystemet. Centret erbjuder tjänster som ett fungerande arbetsförhållande mellan den 

handikappade personen och den personliga assistenten förutsätter. Via centret kan handikappade 

personer få stöd i sin roll som arbetsgivare och få hjälp att orka. För personliga assistenter 

erbjuder centret handledning i assistans och stöd i arbetstagarrollen.  

 

Som bakgrund till assistentsystemet är ideologin ”ett självständigt liv”. En personlig assistent är 

nyckeln till deltagande och valfrihet. Vid sidan om detta beaktas också det ansvar som den 

handikappade personen ska bära.  

 

Vid assistentcentret arbetar projektkoordinator Marjut Korjola.  

 

Centret har telefonjour: må, ti, to och fr kl. 10–13 och on kl. 13–16, tfn 045 7732 4381. Du kan 

också ta kontakt per e-post: marjut.korjola@sentteri.fi och komma överens om en personlig 

mötestid.  

 

Assistentcentret Sentteri rf:s tjänster:  

personlig rådgivning och handledning för personliga assistenters arbetsgivare 

månatlig grupphandledning för personliga assistenters arbetsgivare 

arbetshandledning och utbildning för personliga assistenters arbetsgivare 

stöd vid personliga assistenters arbetsgivares serviceförhandlingar 

handleder assistenterna i deras arbete och stöder arbetsgivarna 

hjälper med rekryteringen av assistenter och inskolar assistenter 

bygger upp och upprätthåller ett assistentregister 
 

Var inte ensam om dina problem – tveka inte att ta kontakt! 


