
 

 

Stöd i vardagen enligt LSS – FINSKA (SUOMI), jan 2014 
 
 
GÄVLEN HOIVAHALLINTO 
 

Tukea arkeen Gävlen 
hoivahallinnolta 
LSS-lain, eli eräille toimintarajoitteisille annettavasta 
tuesta ja palveluista annetun lain nojalla 
 
Lisätiedot ja hakemus 
Jos haluat esittää kysymyksiä tai hakea tukea, soita Gävlen kunnan asiakaspalveluun, 
puh. 026-17 80 00. Pyydä yhdistämään hoivahallinnon avuntarpeenkäsittelijöille 
(biståndshandläggare vid Omvårdnad Gävle). 
Tätä esitettä voi tilata hoivahallinnon vastaanotosta: omvardnad@gavle.se 

LSS-laki, eli eräille toimintarajoitteisille annettavasta tuesta ja palveluista annettu laki, antaa 
oikeuden erilaisiin tuki- ja aputoimiin tiettyjen toimintarajoitteiden yhteydessä. Lain 
tarkoituksena on edistää itse kunkin oikeutta tasa-arvoon ja osallisuuteen yhteiskunnassa ja 
siihen sisältyy tukitoimia, joita ei ole mahdollista saada muiden lakien nojalla. Sinulla voi olla 
oikeus saada tukea samanaikaisesti useammankin lain nojalla, kuten esimerkiksi LSS-lain ja 
sosiaalipalvelulain nojalla. 
 

Keitä laki koskee? 
Laki koskee seuraavia kolmea LSS-laissa mainittua henkilöpiiriä: 

1. Henkilöt, joilla on jokin kehitysvamma, autismi tai autismia muistuttava tila. 

2. Henkilöt, joilla on merkittäviä älyllisiä toimintarajoitteita aikuisiässä saadun aivovamman johdosta. 

3. Henkilöt, joilla on muita merkittäviä ja pysyviä fyysisiä tai psyykkisiä toimintarajoitteita, jotka eivät 

selkeästi johdu normaalista vanhenemisesta, ja joilla sen vuoksi on huomattavia vaikeuksia 

päivittäisessä elämässään ja samalla suuri avun ja tuen tarve. 

 

Kymmenen LSS-lain mukaista apupanostusta 
Laissa on mainittu kymmenen apupanostusta, joihin toimintarajoitteisilla saattaa olla oikeus. Kaikkia 

näitä panostuksia, paitsi ”neuvoja ja tukea”, haetaan Gävlen hoivahallinnolta. Avuntarpeenkäsittelijä 

laatii selvityksen siitä, kuuluuko hakija LSS-lain määräysten piiriin. 
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1. Neuvonta ja muu henkilökohtainen tuki täydentää esimerkiksi eri kuntoutusmuotojen ja 

sosiaalihallinnon palveluja. Tätä tukea haetaan Gävleborgin maakäräjiltä. 

2. Henkilökohtainen apu on henkilökohtaisiin tarpeisiin perustuvaa tukea alle 65-vuotiaille henkilöille, 

joilla on huomattavia toimintarajoitteita, joiden johdosta he tarvitsevat apua perustavanlaatuisiin 

tarpeisiinsa. 

3. Saattajapalvelun tarkoituksena on mahdollistaa esimerkiksi vapaa-ajantoimintaan osallistuminen. 

4. Yhteyshenkilö antaa neuvoja arjen tilanteissa ja on toveri vapaa-aikana. 

5. Lomitus omassa kodissa antaa omaisille tilapäistä lomitusta. 

6. Lyhytaikaisoleskelu oman kodin ulkopuolella merkitsee ympäristönvaihdosta ja lomitusta 

lyhytaikaiskodissa, yhteysperheessä tai leirillä.  

7. Perhekoti ja lasten ja nuorten erityispalveluasunto on tarkoitettu lapsille ja nuorille, jotka eivät voi 

asua vanhempiensa luona. 

8. Lyhytaikaishoito on yli 12-vuotiaille koululaisille järjestettävää huolenpitoa. 

9. Ryhmäasunto ja palveluasunto ovat asuntoja, joissa on erityisiä palveluja aikuisille. 

10. Päivittäinen toiminta sisältää monenlaista mielekästä toimintaa (henkilöpiirit 1 ja 2). 

 

Tuen myöntämiseksi vaaditaan hakemus 
Jos tarvitset tukea, hoivaa tai palveluja, voit jättää hakemuksen Gävlen hoivahallinnon 

avuntarpeenkäsittelijöille. Käytettävissä olevista apumuodoista säädetään laissa ja avun tarve 

arvioidaan hakijan yksilöllisten tarpeiden perusteella. Avuntarpeenkäsittelijä päättää asiassa laaditun 

selvityksen pohjalta onko sinulla oikeus saada hakemaasi tukea. 

 

Jos tarvitset apua hakemuksen tekemiseen tai 
asiasi ajamiseen 
Hakemuksen teet itse ja ajat myös itse asiaasi. Ellet kykene ajamaan asiaasi itse, voit saada edustajan, 

eli ns. juridisen asiamiehen. Kyseessä voi olla uskottu mies tai edunvalvoja, joka on saanut valtuudet 

edustaa sinua. Lisätietoja saa yliholhouslautakunnalta, puh. 026-17 80 00. 
Lomakkeita uskotun miehen/edunvalvojan hakemiseksi tai ilmoituksen tekemiseksi on kunnan 

verkkosivuilla osoitteessa www.gavle.se. 

 

Jos uskot jonkun toisen tarvitsevan tukea 
Jos uskot esimerkiksi jonkun toimintarajoitteisen läheisesi, naapurisi tai vuokralaisesi tarvitsevan 

apua ja tukea, voit ilmoittaa asiasta Gävlen hoivahallinnon avuntarpeenkäsittelijöille. Tällaisen 

ilmoituksen voi tehdä nimettömänä. Avuntarpeenkäsittelijä ottaa sen jälkeen yhteyttä kyseiseen 

henkilöön ja kertoo hänelle mitä tukea tällä saattaa olla mahdollisuus saada ja kuinka tukea haetaan. 

Kaikki tukipanostukset ovat vapaaehtoisia. 
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Mitä tapahtuu hakemuksesi tultua perille? 

Hakemuksesi tultua perille Gävlen hoivahallinnon avuntarpeenkäsittelijä ottaa yhteyttä sinuun. 

Selvitys 
Hakemuksesi pohjalta avuntarpeenkäsittelijä laatii selvitykseen ja arvioi tarpeesi ja sen, miten ne 

parhaiten voidaan täyttää. Avuntarpeenkäsittelijä koostaa tiedot toimintarajoitteestasi ja siitä, miten 

se vaikuttaa arkielämääsi. Selvityksen yhteydessä tapaatte ja keskustelette puhelimitse ja myös 

hoidonantajilta voidaan hankkia lausuntoja. Siihen vaaditaan kuitenkin suostumuksesi. 

 
Harkinta ja päätös 

Avuntarpeenkäsittelijän saatua kaikki tarvittavat tiedot tämä arvioi onko sinulla oikeus saada 

hakemaasi tukea. Hän päättää sen jälkeen mitä tukea sinulla on oikeus saada. Päätös perustuu eräille 

toimintarajoitteisille annettavasta tuesta ja palveluista annettuun lakiin ja se merkitsee, että sinulle 

joko myönnetään hakemasi apu tai että hakemuksesi hylätään joko kokonaan tai osittain. Jos 

hakemuksesi hylätään kokonaan tai osittain, on päätöksestä käytävä ilmi, miksi et saa hakemaasi 

tukea. Jos sinulle myönnetään hakemasi tuki, on päätöksestä käytävä ilmi, mitä tukea sinulle on 

myönnetty ja kuinka paljon. 

 
 

Jos olet tyytymätön päätökseen 
Jos olet tyytymätön päätökseen, sinulla on oikeus valittaa siitä. Valitus on tehtävä kirjallisena kolmen 

viikon kuluessa siitä, kun sait päätöksen tiedoksesi. Saat päätöksen mukana tietoja siitä, miten sinun 

tulee toimia, jos haluat valittaa siitä. Lisätietoja ja apua valituksen laatimiseen saat 

avuntarpeenkäsittelijältä. 

 
 

Milloin tukea ryhdytään antamaan? 
Heti avuntarpeenkäsittelijän selvityksen ja päätöksen valmistuttua ryhdytään toimiin myönnetyn tuen 

antamiseksi. Avuntarpeenkäsittelijä lähettää päätöksen valitsemallesi palveluntuottajalle, minkä 

jälkeen suunnittelet yhdessä palveluntuottajan kanssa milloin ja missä muodossa tukea annetaan. 

 
 

Mitä tuki maksaa? 
LSS-lakiin perustuvat tukitoimet ovat maksuttomia. Maksat kuitenkin ns. omamaksut, kuten vuokran, 

ruoan, vapaa-ajantoiminnan ja matkat. 
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Sinulle tarjotaan aina yksilöllisesti laadittua 
suunnitelmaa 
Kun sinulle on myönnetty LSS-lakiin perustuvia tukitoimia, sinulle tarjotaan aina yksilöllistä 

suunnitelmaa. Suunnitelma laaditaan kokouksessa, joka pidetään yhdessä kanssasi. Päätät itse kuka 

tai ketkä kokoukseen osallistuvat. Suunnitelman tarkoituksena on antaa sinulle mahdollisuus 

vaikuttaa tilanteeseesi sen parantamiseksi samalla kun eri henkilöiden ja viranomaisten aputoimet 

sovitetaan yhteen. Suunnitelmaan kootaan tiedot niistä seikoista, joista olette sopineet. Suunnitelma 

tarkistetaan vähintään kerran vuodessa ja sitä muutetaan tarvittaessa. 

 

Jos asiaan liittyy lapsia 
Gävlen hoivahallinnon toiminnassa kiinnitetään aina erityistä huomiota lasten tilanteeseen. Lapsen 

etu ja oikeus tulla kuulluksi asetetaan aina etusijalle päätöksiä tehtäessä. 
 
Tietosi rekisteröidään 
Apupanostusten kohteena olevien henkilötiedot rekisteröidään aina. Rekisteröinnin yhteydessä 

noudatetaan henkilötietolain (personuppgiftslagen, PUL) määräyksiä. Sinulla on oikeus tarkistaa 

itseäsi koskevat tiedot. 

 

Kaikilla työntekijöillä on vaitiolovelvollisuus 
Kaikilla Gävlen hoivahallinnon työntekijöillä on vaitiolovelvollisuus. He eivät näin ollen ilman 

suostumustasi saa kertoa eteenpäin tietoja, joita heillä on sinusta ja sinulle myönnetyistä 

apupanostuksista. 

 

Muu kuin LSS-lain nojalla myönnettävä tuki 
Tarvittaessa voi olla mahdollisuus saada yhteiskunnalta ja eri viranomaisilta myös muuta apua. 

Avuntarpeenkäsittelijältäsi saat neuvoja ja tietoja esimerkiksi siitä, mitä todistuksia tarvitset 

voidaksesi tarvittaessa saada hammashoitoa, asunnossa tehtäviä sopeuttamistöitä, asuntolisää, 

kuljetuspalvelua, vammaiskorvausta, omaistukea, käyntejä seniorien tapaamispaikoissa, 

vapaaehtoistyöntekijän käyntejä, vahtimestari- ja korjauspalvelua tai saattajapalvelua. 

 

Kerro mielipiteesi! 
Olet aina tervetullut esittämään mielipiteitä ja ehdotuksia sekä myös valituksia palveluntuottajallesi 

tai Gävlen hoivahallinnolle. Näin autat meitä kehittämään toimintaamme. Voit esittää mielipiteesi 

suullisesti, puhelimitse, kirjeitse, sähköpostitse tai kunnan verkkosivujen kautta: www.gavle.se. 
Esittämäsi näkökannat rekisteröidään ja dokumentoidaan ja saat aina vastauksen. 

 

 
 
 
Gävlen hoivahallinto, Box 825, 801 30 Gävle, 026-17 80 00 (vaihde), Sähköposti: omvardnad@gavle.se, www.gavle.se  
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