Mikä on koordinoitu yksilökohtainen suunnitelma (SIP)?
SIP (Samordnad individuell
plan) on hyvä silloin, kun saat
apua usealta eri taholta, esimerkiksi terveyden- ja sairaanhoitoa
tai kuntoutusta maakäräjiltä ja
toimeentulotukea, kotisairaanhoitoa tai asumistukea kunnalta.
SIP on suunnitelma, jonka
ansiosta sinun on helpompi vaikuttaa apuun, jota saat ja johon

sinulla on oikeus. Siitä näkyy
myös, kuka vastaa mistäkin.
Olet itse mukana päättämässä
suunnitelman sisällöstä. Voit esimerkiksi kirjoittaa omat tavoitteesi ja mitä hoitoja, apuvälineitä
ja tukea tarvitset tavoitteiden
saavuttamiseksi.

Miten menetellä, jos haluat SIP-suunnitelman?
Usein joku kunnan tai maakäräjien
henkilöistä, joihin olet yhteydessä,
ehdottaa, että laaditte SIP-suunnitelman. Voit myös ehdottaa sitä itse.
SIP-suunnitelmaa ei kuitenkaan
tehdä ellet halua sitä. Vaikka kiel-

täydyt siitä, saat silti tarvitsemasi
hoidon ja tuen.
Valitset itse suunnitelman koordinoijan. Se voi esimerkiksi olla yhteyshenkilösi.

2. Kokouksessa kaikki auttavat laatimaan sinulle koordinoidun
yksilökohtaisen suunnitelman (SIP). Keskustelette siitä mitä
sinä haluat ja mitä tarvitset.
3. Jonkin ajan kuluttua ensimmäisestä kokouksesta tapaatte
uudelleen. Silloin kerrot miten suunniteltu tuki on toiminut
ja ovatko samat tavoitteet edelleen voimassa. Kerrot
mahdollisesti haluamistasi muutoksista. Jos kaikki toimii hyvin,
suunnitelman käyttöä jatketaan.
4. Jos sinusta tuntuu, että et tarvitse enää SIP-suunnitelmaa,
voit milloin tahansa ilmoittaa siitä. Tällöin lopetat
yhteyshenkilöittesi kanssa työn suunnitelman parissa.

Koordinoituun yksilökohtaiseen suunnitelmaan sinä
ja toimitahot voitte kirjata
•
•
•

Mitä tapahtuu seuraavaksi?

•

1. Päätettyäsi, että haluat SIP-suunnitelman, valitset ensin
ketkä ovat mukana sitä laatimassa. Valitsemiesi henkilöiden
kanssa järjestetään tapaaminen. On hyvä ottaa mukaan
kaikki sinua tukevat tahot, mutta halutessasi voit valita pois
joitakin toimintoja. Voit myös kutsua läheisiä, uskotun
miehen, Vakuutuskassan, Työnvälityksen ja koulun mukaan
kokoukseen. On tärkeää, että kaikki osanottajat ovat
valmistautuneet kokoukseen.

•
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•

Sinun tämänhetkiset tarpeesi
Millaista tukea ja apua voit saada, mikä on toimenpiteiden
tavoite ja koska ne lopetetaan.
Mitä eri toimitahojen tulee tehdä antaakseen sinulle oikean
tuen ja avun.
Kuka on päävastuussa koordinoidusta yksilökohtaisesta
suunnitelmasta ja mikä vastuu kenelläkin on.
Miten sinä ja toimitahot seuraatte ja arvioitte samaasi tukea ja
miten usein teette sen.
Milloin päätätte yhteistyön.
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Koordinoidusta, Yksilökohtaisesta suunnitelmasta (SIP)
Saadessasi tukea kunnan ja maakäräjien eri toiminnoista,
sinulla on useimmiten oikeus saada yhteinen suunnitelma
avusta, jota sosiaalipalvelun ja terveyden- ja
sairaanhoidon pitää antaa sinulle.
Voit lukea lisää SIP-suunnitelmasta ja oikeuksistasi
osoitteessa:
http://www.1177.se/Vastmanland/Regler-och-rattigheter/
Samordnad-individuell-plan-SIP2/

Koordinoidusta,
Yksilökohtaisesta
suunnitelmasta (SIP)
Västmanlandin asukkaille, jotka
tarvitsevat apua yhteyksien koordinoinnissa sosiaalipalveluun ja
sairaanhoitoon
Finska

Region Västmanland tillsammans med
kommunerna i Västmanlands län
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