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Hoito- ja hoivasektorin tavoite
Päivittäisessä elämässään hoivatoimenpiteitä tai muuta tukea  
tarvitsevien henkilöiden on mahdollisimman pitkälle voitava  
elää ja asua itsenäisinä kansalaisina yhteiskunnassa. 

Turvallisuuden, vastuuntunnon ja kunnioittavan kohtelun on  
leimattava hoito- ja hoivasektorin toimintaa.
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Mikä on LSS ?
Laki eräille toimintaesteisille annettavasta tuesta ja palvelusta (LSS) on  
oikeuslaki, joka takaa ”hyvät elinehdot” henkilöille, joilla on mittavat ja  
pysyvät toimintaesteet. LSS-lain kautta apua saavien henkilöiden on voitava 
elää mahdollisimman pitkälle samankaltaista elämää kuin mitä muutkin  
ihmiset elävät.
 
LSS-lakia kutsutaan toisinaan myös ”pluslaiksi”, eli täydennykseksi lakeihin, 
kuten sosiaalipalvelulaki ja terveyden- ja sairaanhoitolaki. Tämä tarkoittaa sitä, 
että ei ole luvallista rajoittaa sellaisia oikeuksia, jotka yksilöllä on jonkin toisen 
lain mukaan. 
 

Keitä laki koskee?

Laki ei koske kaikkia toimintaesteisiä henkilöitä, vaan henkilön täytyy kuulua 
johonkin henkilöpiiriin, jotta hänellä on oikeus toimenpiteisiin. 

Laki koskee:
• Henkilöitä, joilla on kehitysvamma ja niitä, joilla on autismi tai autismia  

muistuttava tila.
• Henkilöitä, joilla on huomattavat ja pysyvät lahjakkuuteen liittyvät  

toimintaesteet tai aikuisiässä ulkopuolisen väkivallan tai ruumiillisen  
sairauden aiheuttama aivovamma. 

• Henkilöitä, joilla on ilmeiset muusta kuin vanhenemisesta johtuvat suuret  
toimintaesteet ja suuret vaikeudet jokapäiväisessä elämässään ja suuri tuen 
tai palvelujen tarve. 

Oikeus toimenpiteisiin on LSS-lain piiriin kuuluvilla henkilöillä, joiden tarpeet 
on selvittänyt LSS:n siihen oikeuttama instanssi, eikä heidän tarpeitaan voida 
tyydyttää muulla tavalla. 
 

Kuka voi hakea tukea?

Tukea voivat hakea:
• yli 15-vuotias henkilö
• huoltaja
• uskottu mies tai edunvalvoja 
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LSS-lain mukaiset toimenpiteet 

Hakemus/pyyntö LSS-lain mukaisista toimenpiteistä 

LSS-lain mukaisia toimenpiteitä voi hakea suullisesti tai kirjallisesti. Lomake  
kirjallista hakemusta varten löytyy kotisivulta, skovde.se, josta käsin voit sen  
itse tulostaa. Lähetämme mielellämme lomakkeen ja/tai autamme sen  
täyttämisessä.

Tärkeä osa selvitysprosessia on tapaaminen, jossa LSS-käsittelijä selvittää  
tarpeitasi niihin toimenpiteisiin, joita olet hakenut. Selvityksen aikana käsittelijä 
tulee pyytämään sinulta välttämättömiä todistuksia/lausuntoja koskien  
toimintaesteitäsi.

Valituksenteko-oikeus  

Ellei hakija ole tyytyväinen päätökseen, hän voi valittaa siitä hallinto-oikeuteen. 
LSS-käsittelijä voi toivottaessa auttaa valituksen laatimisessa. 
 

Ennakkotieto toisessa kunnassa asuvalle

Toisessa kunnassa asuvan aikoessa muuttaa Skövdeen, on hyvä käyttää 
LSS-lain 16 § mukaista lomaketta ”ennakkotietopyyntö” (”begäran om förhands-
besked enligt 16 § Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)”), 
joka löytyy täältä: skovde.se. Tämä pyyntö korvaa siinä tapauksessa LSS-lain 
mukaisten toimenpiteiden hakemus-/pyyntölomakkeen. 
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Vahvistetaan kuuluvuus henkilöpiiriin  
LSS-lain mukaan oikeus toimenpiteisiin edellyttää kuu-

lumista 1-3 henkilöpiiriin. Lääkärinlausunto, psykologin-
lausunto tai vastaava vaaditaan aina.

Valituksen tekeminen
Henkilöllä on oikeus valittaa päätöksestä.

Selvitys
Selvitys tehdään keräämällä tietoja henkilöltä, omaisilta/

läheisiltä, muiden ammattialojen edustajilta kokonaiskuvan 
saamiseksi. ADL-todistus saatetaan vaatia toiminta- 

terapeutilta.

Arviointi
LSS-käsittelijä tekee arvion henkilöpiirikuuluvuudesta ja 

pyydettyjen toimenpiteiden tarpeesta.

Päätös
Päätös annetaan kirjallisena.

Hakemus/pyyntö
Otetaan yhteys LSS-käsittelijään ja keskustellaan henkilön 

toimintarajoitteista ja tarpeista.
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Kymmenen toimenpidettä

1. Neuvot ja tuki
Neuvot ja tuki voivat olla neuvontaa ja ohjausta yksilölle, omaisille ja henki-
löstölle. Se voi olla apua yhteydenotossa oikeisiin viranomaisiin ja informaa-
tiota yhteiskunnan tuesta. Hoito ei sisälly tähän toimenpiteeseen.

Neuvoja ja tukea voi antaa lääkintävoimistelija, psykologi, toimintaterapeutti, 
erityispedagogi, logopedi, kuraattori ja dietisti. Länsi-Götanmaan alue vastaa 
tukitoimenpiteisiin ja neuvontaan liittyvistä selvityksistä ja päätöksistä.

2. Henkilökohtainen avustaja
Alle 65-vuotiaalla henkilöllä, jolla on mittava toiminnanvajavuus, voi olla oi-
keus henkilökohtaisen avustajan apuun. Tämän myöntäminen edellyttää, että 
henkilö tarvitsee apua henkilökohtaisen hygienian hoidossa, pukeutumisessa 
ja riisuutumisessa, aterioinnissa ja kommunikaatiossa muiden ihmisten kanssa 
ja/tai tarvitset muuta apua joka vaatii, että tarpeesi tiedetään perusteellisesti.

Avuntarpeen ollessa suuri, yli 20 viikkotuntia, avustajakorvausta voi hakea va-
kuutuskassasta. Jos sinulle myönnetään henkilökohtainen avustaja, voit saada 
toimenpiteen kunnasta tai yksityiseltä avustajayhtiöltä tai osuuskunnalta, tai 
voit toimia itse avustajien työnantajana. 

3. Saattajapalvelu
Saattajapalvelu voidaan myöntää toimintoihin kodin ulkopuolella. Saattaja voi 
esimerkiksi tulla mukaan vapaa-ajantoimintoihin.

4. Yhteyshenkilö
Yhteyshenkilö tukee toimintarajoitteista saamaan mielekästä vapaa-aikaa. Yh-
teyshenkilön tulee toimia ystävän tavoin, olla keskustelu- ja seurustelukump-
panina tai osallistua johonkin vapaa-ajantoimintaan.

5. Lomituspalvelu kotona
Lomituspalvelu tarkoittaa sitä, että joku tulee henkilön kotiin silloin, kun 
omaiset eivät pysty auttamaan tutulla tavalla. Lomituspalvelua voi saada sekä 
säännöllisenä toimenpiteenä että edeltä arvaamattomissa tilanteissa.

6. Lyhytaikaisoleskelu kodin ulkopuolella
Lyhytaikaisoleskelu on tarkoitettu lomittamaan omaisia ja antamaan henkilöl-
le itselleen tilaisuus vaihteluun ja ympäristönvaihdokseen. Lyhytaikaisoleskelu 
voidaan järjestää lyhytaikaiskodissa tai toisessa perheessä. 
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7. Yli kaksitoistavuotiaiden koulunuorten lyhytaikaishoiva  
Yli kaksitoistavuotiaat koulunuoret voivat saada hoivaa ennen koulupäivää ja 
sen jälkeen sekä lomien aikana vanhempien tai huoltajien ollessa työssä. 

8. Asuminen perhekodissa tai asunnossa, jossa on erityiset palvelut 
lapsille ja nuorille
Lapsilla ja nuorilla, jotka eivät pysty suuren hoivantarpeen vuoksi asumaan van-
hempiensa luona, voi olla oikeus asua toisen perheen luona perhekodissa. He 
voivat myös asua yhdessä muiden toimintarajoitteisten lasten ja nuorten kanssa 
asunnossa, jossa on erityispalvelu. 

9. Asunto, jossa on erityiset palvelut aikuisille tai muu erityisesti aikui-
sille sovitettu asunto
Jos olet toimintarajoitteen vuoksi suuren avun tarpeessa arkielämässä, voit olla 
oikeutettu ryhmäasuntoon tai palveluasuntoon, jossa on erityinen palvelu. Tä-
hän toimintaan kuuluvat hoiva, vapaa-ajantoiminta ja kulttuuritoiminnat. 

10. Päivätoiminta 
Henkilöillä, jotka kuuluvat henkilöpiiri 1 tai 2 ja jotka ovat työiässä, on oikeus 
päivätoimintaan. Toiminnan tavoite on luoda mielekkääseen toimintaa päiväsai-
kaan sinulle, jolla ei ole työtä tai joka ei opiskele.
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Yhteys Skövden kuntaan 
Puhelin Yhteyskeskukseen: 0500-49 80 00
Nettisivu: skovde.se
Sähköposti: skovdekommun@skovde.se
Postiosoite: Skövde kommun, 541 83 Skövde
Käyntiosoite: Ekedalin vanhustenkeskus, Ekedalsgatan 14, Skövde

Muuta
Yksilökohtainen suunnitelma 
Jokaisella LSS-lain mukaisia toimenpiteitä saavalla on oikeus saada oma LSS-
käsittelijänsä laatima suunnitelma. Suunnitelmasta tulee ilmetä miten asiano-
mainen haluaa elää tulevaisuudessa. Siitä tulee käydä ilmi mitä apua henkilö 
tarvitsee ja mitä hänen kanssaan on sovittu.

Paljonko LSS-lain mukainen tuki maksaa?

LSS-lain mukaiset toimenpiteet ovat maksuttomia. Sinulta peritään maksu 
ruoasta ja vuokra asunnosta, jos sinulla on asunto jossa saa erityistä palvelua. 
Maksat myös vapaa-ajantoiminnoistasi. Maksat myös ruoasta ollessasi lyhytaika-
iskodissa tai lyhytaikaishoivassa.

 

Lisätietoja löytyy kunnan verkkosivuilta, skovde.se

Voit myös ottaa yhteyttä tukikeskuksen LSS-järjestelmänvalvojiin  
yhteyskeskuksen kautta. Puhelin 0500 - 49 80 00


