
omvårdnad GÄVLE

Kerro mielipiteesi meille



Mielipiteesi ovat  
arvokkaita
Haluamme, että sinä asiakkaana tai omaisena pystyt vaikuttamaan ja osallis-
tumaan toimintaamme. Yksi tapa saada vaikutusvaltaa on mielipiteidesi 
 esittäminen meille. Kun olemme saaneet tietää ideasi, mielipiteesi tai valituksesi, 
mahdollisuutemme parantaa toimintaamme lisääntyvät.

Voit tehdä näin 
 
Valitset itse, miten jätät näkökantasi – suullisesti, suoraan keskustelussa, 
puhelimitse, kirjeitse tai sähköpostitse.

1. Lomakkeella
Jos päätät esittää mielipiteesi kirjallisesti, helppo tapa tehdä se on käyttää lomaketta 
”Kerro mielipiteesi meille”. Se on tallennettu verkkosivullemme www.gavle.se. Voit 
myös ottaa yhteyden Omvårdnad Gävleen  puhelimitse numerossa 026-17 80 00 tai 
sähköpostitse osoitteeseen omvardnad@gavle.se, niin lähetämme lomakkeen sinulle.

2. Suullisesti tai kirjallisesti 
Sinun tulee ensisijaisesti jättää mielipiteesi kyseisen toiminnan esimiehelle tai 
henkilökunnalle. Voit myös jättää mielipiteesi seuraaviin paikkoihin tai seuraa-
ville vastuuhenkilöille: 

• Omvårdnad Gävle 
 Postiosoite: Omvårdnad Gävle, Box 825, 801 30 Gävle 
 Käyntiosoite: Hamiltongatan 22, Gävle 
 Sähköposti: omvardnad@gavle.se  
 Puhelin: 026-17 80 00 

• Jonkin toisen toiminnan esimiehelle tai henkilökunnalle Omvårdnad       
      Gävlessä, tai  jollekin ulkoiselle palveluntoimittajalle. 

• Gävlen  kunnan asiakaspalvelulle  kaupungintalolla 
 Käyntiosoite:  Drottninggatan  22, Gävle

 



Mitä tapahtuu sitten?

Kaikki meille lähetetyt näkökannat, kysymykset ja valitukset rekisteröidään, 
dokumentoidaan ja niihin vastataan.  Mielipiteesi raportoidaan aina kyseisen 
yksikön esimiehelle. Yksittäistä asiakasta koskevat näkökantasi kirjataan sen 
lisäksi sosiaaliseen dokumentaatioon.

Jos tarkoituksenasi on, että näkökantasi tulevat kyseisen yksikön esimiehen tai 
hoivalautakukunnan tietoon, huolehdimme myös siitä. Vakavat valitukset 
raportoidaan edelleen, mm. lääketieteellisesti vastuussa olevalle sairaanhoitajalle. 
Kaikista näkökannoista tehdään vuosittain yhteenveto hoivalautakunnan 
poliitikoille. Yhteenvedossa ei ole mitään yksittäisiä henkilöjä koskevia 
 henkilötietoja.

Saat aina vastauksen

Jokaista valitusta tai kysymystä varten valitaan siihen vastaamisesta ja sen 
mahdollisesti aiheuttamista toimenpiteistä vastuussa oleva vastuuhenkilö. Saat 
vastauksen kysymykseesi tai tiedon suoritettavista toimenpiteistä seitsemän 
päivän sisällä. Ellei tämä ole jostakin syystä mahdollista, saat joka tapauksessa 
palautetta seitsemän päivän sisällä. Voit halutessasi esittää mielipiteesi 
 nimettömänä, mutta tällöin meillä ei ole mitään mahdollisuutta vastata sinulle 
henkilökohtaisesti.

Salassapito

Salassapitolain määräykset koskevat  Omvårdnad Gävlelle lähetettyjä mielipiteitä 
ja valituksia. Jos valituksissa on henkilötietoja, niitä koskee salassapitolaki. 
Muussa tapauksessa tiedot ovat julkisia.
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