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Finska 

Kotipalvelun tuottajan valinta 
Gävlessä asiakkaat voivat itse valita kotipalvelun tuottajan. He voivat valita joko 
kunnan kotipalvelun tai jonkin niistä yksityisistä kotipalvelun tuottajista, joiden 
kanssa kunta on solminut sopimuksen. Kotipalvelun tuottajan voi halutessaan 
vaihtaa toiseen milloin vain. 

Kotipalvelun tuottajan valinta – toimi näin 

1. Valitse kotipalvelun tuottaja

Saatuasi myönteisen päätöksen kunnan avuntarpeenkäsittelijältä, valitset itse kenen haluat 

huolehtivan kotipalvelustasi. Tiedot valittavana olevista palveluntuottajista ja näiden 

esittelyt ovat erityisillä tiedotuslehtisillä, joita saat avuntarpeenkäsittelijältäsi 

(biståndshandläggare). Hyväksyttyjen palveluntuottajien tiedotuslehtiset ovat myös 

kunnan verkkosivuilla www.gavle.se. 

2. Ilmoita valinnastasi

Ilmoita valinnastasi avuntarpeenkäsittelijällesi (biståndshandläggare) löydettyäsi 

haluamasi kotipalvelun tuottajan, niin tämä tekee merkinnän valinnastasi. Voit myös 

täyttää valintalomakkeen ja jättää tai lähettää sen avuntarpeenkäsittelijällesi.  

Jos olet jo tehnyt valintasi, voit ilmoittaa siitä avuntarpeenkäsittelijälle tämän ollessa 

kotikäynnillä luonasi.  

Jos haluat lykätä valintaa, voit päätöksen tehtyäsi ilmoittaa valinnastasi 

avuntarpeenkäsittelijällesi joko suullisesti tai toimittamalla valintalomakkeen hänelle. 

Lomakkeen voi tulostaa kunnan verkkosivuilta, mutta voit myös pyytää saada sen kotiisi 

soittamalla Gävlen hoivahallinnon (Omvårdnad Gävle) numeroon 026-17 80 00. 

3. Saat valitsemasi kotipalvelun tuottajan

Saatuaan tiedon valinnastasi avuntarpeenkäsittelijäsi ottaa yhteyttä valitsemaasi 

tuottajaan, minkä jälkeen tämä ottaa yhteyttä sinuun. 

http://www.gavle.se/egetvalhemtjanst
http://www.gavle.se/Omsorg--hjalp/Aldre/Bistandshandlaggare-SoL/


Mitä eroja eri palveluntuottajien välillä on? 

Palveluntuottajien tiedotuslehtisissä kerrotaan siitä, mitä apua heiltä voi saada ja miten he 

työskentelevät. Osa tarjoaa esimerkiksi kotipalvelua useammalla kielellä. Voit myös itse 

ottaa yhteyden palveluntuottajiin ja keskustella heidän kanssaan tai lukea lisää heidän 

kotisivuiltaan. 

Ellet voi tai halua valita palveluntuottajaa  

Saat avuntarpeenkäsittelijältäsi tietoja eri palveluntuottajista, mutta hän ei voi valita 

palveluntuottajaa puolestasi. Avuntarpeenkäsittelijä ei myöskään voi suositella ketään 

palveluntuottajaa, eli sinun on tehtävä valinta itse.  

Ellet kykene tai halua tehdä valintaa, kotipalvelustasi huolehtii jatkossa jokin 

asuinalueellasi toimivista palveluntuottajista. Kyseeseen voi tulla joko kunnan kotipalvelu 

tai jokin niistä ulkopuolisista palveluntuottajista, jotka kunta on hyväksynyt. 

Jos haluat vaihtaa kotipalvelun tuottajaa  

Jos olet tyytymätön kotipalvelun tuottajaan, voit vaihtaa tämän toiseen. Voit vaihtaa 

milloin haluat ja niin monta kertaa kuin haluat.  

Löydettyäsi mieleisesi kotipalvelun tuottajan, ilmoitat uudesta valinnastasi 

avuntarpeenkäsittelijällesi (biståndshandläggare) valintalomakkeella, jonka jätät tai lähetät 

hänelle. Sen jälkeen avuntarpeenkäsittelijäsi ottaa yhteyttä tulevaan ja tähänastiseen 

kotipalvelun tuottajaasi.  

 

Sinun ei tarvitse kertoa tähänastiselle kotipalvelun tuottajallesi, että haluat vaihtaa tämän 

toiseen, eikä myöskään syytä vaihtoon. Vaihto tapahtuu noin 14 vuorokauden kuluessa, ja 

saat sinä aikana kotipalvelua entiseltä tuottajaltasi.  

Paljonko kotipalvelu maksaa?  

Kotipalvelusta peritään tietty summa, joka perustuu ns. enimmäistaksaan. Maksu on sama 

kotipalvelun tuottajaan katsomatta ja myös katsomatta siihen, valitsetko yksityisen vai 

kunnallisen kotipalvelun. Maksu on näin ollen sama siihen katsomatta, kuka kotiapua 

antaa. 

Lisätietoja 

Jos haluat lisätietoja kotipalvelusta ja palveluntuottajan valinnasta, voit ottaa yhteyttä 

Gävlen hoivahoivahallinnon avustusyksikköön (Biståndsenheten vid Omvårdnad Gävle), 

puh. 026-17 80 00. Avuntarpeenkäsittelijäsi järjestää tarvittaessa tulkkiapua. 
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