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Sosiaalihallinto
Toimintatuen osasto

HELPPOLUKUINEN

LSS
Laki eräille toimintaesteisille
annettavasta tuesta ja palvelusta

LSS:n tarkoituksena on:
Auttaa toimintaesteisiä selviytymään asioista, joista heidän on vaikea muuten
selviytyä.
Siten lisätään toimintaesteisten ja muiden yhteiskunnan kansalaisten välistä
tasa-arvoa.

LSS koskee: eräitä toimintaesteisiä

LSS-avun saamiseksi henkilön on kuuluttava
HENKILÖPIIRIIN.
HENKILÖPIIREJÄ on kolmenlaisia:
1.

Kehitysvammaiset tai autismia tai Asbergerin oireyhtymää
sairastavat henkilöt

2.

Henkilöt, joilla on onnettomuudesta tai sairaudesta johtuva kykyjä
rajoittava toimintaeste

3.

Henkilöt, joilla on kattava fyysinen tai henkinen toimintaeste.
Henkilöt, joiden on hyvin vaikea selviytyä arjestaan ja jotka
tarvitsevat paljon tukea ja palvelua.

LSS-käsittelijä kysyy seuraavia asioita:
1. Toimintaesteesi
2. Avuntarpeesi

Jos sinulla on oikeus LSS-apuun, saat:
palvelua, josta on mahdollisimman paljon hyötyä juuri sinulle.

Avun tarkoitus on:
auttaa sinua elämään mahdollisimman itsenäisesti.

Saatavilla oleva apu:
1. Neuvonta ja muu henkilökohtainen tuki:
Tätä voivat antaa kuraattori, psykologi, lääkintävoimistelija tai
työterapeutti.
Tukea saa maakäräjien kuntoutusyksiköstä.
Soita maakäräjien vaihteeseen, puh. 019 – 602 10 00

2. Henkilökohtainen apu:
Jos tarvitset apua seuraavissa:
1.
2.
3.
4.

Suihkussa käynti, WC-käynti, hampaiden harjaus ym.
Syöminen
Pukeutuminen ja riisuuntuminen
Puhuminen ja muiden puheen ymmärtäminen

3. Saattajapalvelu:
Saattaja seuraa mukanasi ystävien luokse tai vapaaajanharrastuksiin.
4. Yhteyshenkilö:
Yhteyshenkilö toimii kaverinasi tai ystävänäsi, ettet tunne olevasi
yksin.
Voitte tavata toisianne tai pitää yhteyttä sähköpostitse tai
puhelimitse.
5. Lomituspalvelu kotona:
Lomittaja tulee kotiin huolehtimaan toimintaesteisestä lapsesta,
jolloin lapsen vanhemmat saavat aikaa ja voimia tehdä muita
asioita.
Lomittaja voi tulla myös jatkuvaa valvontaa tarvitsevan
toimintaesteisen aikuisen luokse helpottamaan omaisen työtä.
6. Lyhytaikaisoleskelu kodin ulkopuolella:
Toimintaesteinen lapsi saa asua muutamia päiviä palveluasunnossa
tai toisen perheen luona. Lapsi saa tavata muita ihmisiä ja hänen
vanhempansa ehtivät tehdä sillä välin muita asioita.
7. Lyhytaikaishoiva yli 12-vuotiaille koululaisille:
13 vuotta täyttäneet koululaiset voivat saada paikan vapaaajantoiminnassa ennen koulua ja koulun jälkeen sekä lomien
aikana.

8. Asuminen perhekodissa tai lapsille tai nuorille tarkoitetussa
erityispalveluasunnossa.
Tarkoitettu vakavasti toimintaesteisille lapsille ja nuorille, joiden on
asuttava muualla kuin kotonaan saadakseen tarvitsemansa avun ja
tuen.

9. Aikuisille tarkoitettu erityispalveluasunto:
Ryhmäasunto, palveluasunto tai muu erityispalveluasunto.

10. Päivätoiminta:
18–65-vuotiaille toimintaesteisille, jotka eivät käy työssä tai
koulussa.

Kuka voi anoa apua?
1. Toimintaesteinen
2. Toimintaesteisen vanhemmat
3. Uskottu mies tai edunvalvoja

Miten apua haetaan?
Voit soittaa LSS-käsittelijälle, puhelinnumero löytyy esitteen takaa.
Voit kirjoittaa LSS-käsittelijälle. Voit kirjoittaa kirjeen tai täyttää LSSkäsittelijältä saatavan lomakkeen.

Kustannukset
Apu ei yleensä maksa mitään.
Valitus
Jos olet tyytymätön saamaasi päätökseen, voit valittaa siitä kirjallisesti kolmen
viikon kuluessa.
Hakemusmenettely
• Sinä itse tai sinulle määrätty uskottu mies jättää hakemuksen LSSkäsittelijälle.
•

Tapaat LSS-käsittelijän kotonasi tai kunnantalossa. LSS-käsittelijä tarvitsee
joissakin tapauksissa toimintaesteestäsi kertovan lääkärintodistuksen tai
muun todistuksen.

•

LSS-käsittelijä tekee selvityksen ja päätöksen, minkä jälkeen päätös
lähetetään sinulle.

•

Päätös lähetetään myös yksikköpäällikölle, joka huolehtii siitä, että saat
sinulle myönnetyn avun ja tuen.

10 § Yksilöllinen suunnitelma
Sinua autetaan tekemään luettelo henkilöistä, jotka tukevat ja auttavat sinua
asioissa, joissa tarvitset apua.

16 § Ennakkotieto
Jos haluat muuttaa toiseen kuntaan ja saada LSS-tukea siellä, sinulla on
oikeus hakea apua kyseisestä kunnasta ennen muuttoasi.
Voit siinä tapauksessa soittaa tai kirjoittaa uuden kunnan LSS-käsittelijälle.

Osoite:
Avdelning för Funktionsstöd
Kommunhuset/Kunnantalo
Stentäppsgatan 5
711 80 Lindesberg

LSS-käsittelijä:
Maria Tolonen
0581-812 89
Sähköposti: maria.tolonen@lindesberg.se
Eva Johannesson
0581-812 93
Sähköposti: eva.johannesson@lindesberg.se

Voit ottaa yhteyttä meihin myös soittamalla kunnan vaihteeseen:
0581-810 00

