LSS NEUVONTA- JA PALVELUTIIMI
Norrbottenin aikuisille
LSS – LAKI TOIMINTARAJOITTEISILLE ANNETTAVASTA TUESTA JA
PALVELUSTA


Oikeuslaki, joka astui voimaan vuonna 1994



Laki toimii terveydenhuollon ja sosiaalihuollon tarjoamien
palvelujen täydentäjänä



Tavoitteena on pyrkiä takaamaan yksittäiselle henkilölle
tasavertainen ja ihmisarvoinen elämä

KETKÄ KUULUVAT LSS:N TOIMENPITEIDEN PIIRIIN?
Jos Sinulla on:


Kehitysvamma, autismi tai autismintapainen tila



Huomattava ja pysyvä aikuisiässä saatu älyllinen toimintarajoite,
joka on ulkopuolisen väkivallan tai ruumiillisen sairauden
aiheuttama



Fyysinen tai psyykkinen toimintarajoite, joka ei johdu normaalista
vanhenemisesta. Toimintarajoitteen tulee olla suuri ja pysyvä,
aiheuttaa huomattavia vaikeuksia jokapäiväiseen elämään ja näin
ollen suurta tuen/palvelun tarvetta arkielämän toiminnoissa

Toimintarajoitteesi voi olla synnynnäinen tai vammasta tai
sairaudesta johtuva, tullut ennen 65 vuoden ikää.
Maakäräjien (Landstinget) kautta voit hakea LSS:n mukaista
neuvontaa ja palvelua.
MITÄ ON LSS:N MUKAINEN NEUVONTA JA PALVELU?


Toimenpiteiden lähtökohtana on elämäntilanteesi ja
tarvitsemasi avun ja tuen tarve



Neuvonta- ja palvelutiimillä on erilaisia elinoloja koskevaa
erityisosaamista ja toimenpiteiden lähtökohtana on aina
Sinun oma elämäntilanteesi



Tavoitteena on vahvistaa mahdollisuuksiasi täysipainoisen ja
itsenäisen elämän viettämiseen

NEUVONTA JA OHJAUS VOI OLLA ESIMERKIKSI:


Sinulle itsellesi, omaisillesi ja muille läheisillesi annettava
yksilöllinen tuki



Kunnan, muun sairaanhoidon sekä muiden viranomaisten ja
yhteiskunnan organisaatioiden toimenpiteiden/palvelujen
yhteensovittaminen



LSS:n mukainen neuvonta ja palvelu ei sisällä
hoitotoimenpiteitä

MITEN HAET NEUVONTAA JA PALVELUA MAAKÄRÄJILTÄ:


Teet kirjallisen hakemuksen täyttämällä hakemuslomakkeen

Jos sinun on vaikea itse tehdä hakemus, pyydä uskottua
miestäsi tai edunvalvojaasi auttamaan


Hakemuskaavakkeita voit saada kotipaikkakuntasi Neuvontaja palvelutiimin (LSS Råd och Stödteam) kautta tai



osoitteesta www.nll.se /LSS Råd och Stödteam

MITEN HAKEMUKSESI KÄSITELLÄÄN?


Saatuamme hakemuksen teemme selvityksen, jossa
katsomme onko Sinulla oikeus LSS:n mukaiseen neuvontaan
ja tukeen



Selvityksen jälkeen hakemukseesi joko myönnytään tai se
hylätään



Jos hakemuksesi hylätään, Sinulla on oikeus tehdä asiasta
valitus Lääninoikeuteen (Länsrätten)

NEUVONTA- JA PALVELUTIIMIT LÄÄNISSÄSI:
Kalix

Puh.vaihde

0923- 760 00

Kiruna

Puh.vaihde

0980- 730 00

Luleå/Boden

Puh.vaihde

0920- 28 40 00

Piteå

Puh.vaihde

0911- 750 00

Pyydä keskusta yhdistämään neuvonta-ja palvelutiimiin (LSS
Råd och Stödteam)
Jos haluat lisätietoja, löydät niitä osoitteesta www.nll.se

MUUT LSS:N TOIMIALAAN KUULUVAT TUKITOIMET JA
PALVELUT HAETAAN KUNNALTA:


Henkilökohtainen avustajapalvelu



Saattajapalvelu



Yhteyshenkilö



Kotona suoritettava vuorottelupalvelu



Lyhytaikaisoleskelu kodin ulkopuolella



Lyhytaikaisvalvonta yli 12-vuotiaille koululaisille



Perhekoti tai palveluasuminen lapsille/nuorille



Palveluasuminen aikuisille



Työ- ja päivätoiminta

