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GÄVLEN HOIVAHALLINTO 
 

Tukea arkeen Gävlen 
hoivahallinnolta 
sosiaalipalvelulain (SoL) 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 
 
Sosiaalipalvelulain (Socialtjänstlagen, SoL) tarkoituksena on edistää ihmisten 
- taloudellista ja sosiaalista turvallisuutta 
- tasa-arvoisia elinehtoja, ja 
- aktiivista osallistumista yhteiskunnassa. 
 

Keitä laki koskee? 
Henkilöillä, jotka tarvitsevat tukea päivittäisessä elämässään ilman että tarvetta voidaan täyttää 

muulla tavoin, on oikeus saada tukea yhteiskunnalta. 

 

Esimerkkejä sosiaalipalvelulain mukaisista 
tukitoimista 

• Omassa kodissa annettava apu, johon sisältyy päivittäisessä elämässä annettavaa tukea, hoivatoimia 

ja erilaisia aktiviteetteja. 

• Erityisasunnot, kuten hoito- ja hoiva-asunnot, ryhmäasunnot ja palveluasunnot. 

• Lyhytaikaishoito oman kodin ulkopuolella antaa mahdollisuuden ympärivuorokautiseen hoivaan. 

• Lomitusoleskelu oman kodin ulkopuolella antaa omaishoitajalle tilapäistä lomitusta. 

• Päivätoiminta antaa mahdollisuuden sosiaaliseen yhdessäoloon samalla kun omaiset saavat tilapäistä 

lomitusta. 

• Turvahälytin on apuväline, jota voi käyttää hätätilanteissa omassa kodissa esimerkiksi kaatumisen tai 

äkillisen sairastumisen yhteydessä. 

 
 



 

2 
 

Hoito- ja hoiva-asuntojen yhdessäasumistakuu 
Yhdessäasumistakuun ansiosta pariskunnat voivat jatkaa yhdessä asumista. Takuu koskee henkilöitä, 

jotka elävät avio- tai avoliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa ja jotka ovat asuneet jo pitkään 

yhdessä 65 vuotta täyttäneen henkilön kanssa, jolle on myönnetty hoito- ja hoiva-asunto. 

 

Tuen myöntämiseksi vaaditaan hakemus 

Jos tarvitset tukea, hoivaa tai palveluja, voit toimittaa hakemuksen Gävlen hoivahallinnon 

avuntarpeenkäsittelijöille. Käytettävissä olevasta tuesta säädetään sosiaalipalvelulaissa 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. 

 

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 tilanteestasi ja päivittäisestä 

elämästäsi. Olette yhteydessä joko henkilökohtaisesti tai puhelimitse. Joskus selvitystä on 

täydennettävä hoidonantajien laatimilla lausunnoilla. Siihen vaaditaan kuitenkin 

suostumuksesi. 
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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? 

Hoivasta ja palveluista perittävä maksu perustuu tuloihisi. Et joudu koskaan maksamaan enempää 

kuin vahvistetun enimmäistaksan mukaisen maksun. Lisätietoja on esitteissä ”Maxtaxa hemtjänst” 

[Kotipalvelun enimmäistaksa] ja ”Maxtaxa särskilt boende” [Erityisasuntojen enimmäistaksa]. Maksat 

aina itse vuokrasi ja muut kulusi. Jos sinulle on myönnetty apua omassa kodissa asumistuen 

[boendestöd] tai henkilökohtaisen tuen [personligt stöd] muodossa, saatat välttyä maksuilta. 

Edellytyksenä on, että osallistut panostusten toteuttamiseen omien kykyjesi mukaan. 

Avuntarpeenkäsittelijä arvioi voidaanko sinut vapauttaa maksusta joko kokonaan tai osittain. 

 

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. 
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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 sosiaalipalvelulain 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. 
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