Vanhustenhuolto
Sundbybergin kaupungissa

Tästä esitteestä voit lukea, mitä tukitoimia voit hakea Sundbybergin kaupungin
vanhustenhuollon hallinnolta. Kerromme myös käytettävissä olevista vaihtoehdoista, joita ovat
esimerkiksi päivähoito, kuljetuspalvelu ja vanhustenasunto.
Sundbybergin kotipalvelussa noudatetaan valinnanvapausjärjestelmää. Voit näin ollen valita
kotiavun toimittajaksi jonkin kunnan hyväksymistä kotipalveluyrityksistä tai kunnallisen
kotipalvelun.

Oikeus suomenkieliseen palveluun
Sinulla on halutessasi oikeus keskustella suomea puhuvan työntekijän kanssa. Jos haluat
palvelua suomeksi, soita kunnan puhelinvaihteeseen 08-706 80 00 ja pyydä vaihdetta
yhdistämään puhelusi vanhustenhuoltohallinnon (äldreförvaltningen) suomenkieliselle
työntekijälle. Sinulla on myös oikeus saada asiassasi tehdyt päätökset suomennettuina. Voimme
halutessasi järjestää avuksesi ensisijaisesti suomea puhuvia työntekijöitä.

Näin vanhustenhuollon tukitoimia haetaan
Kun haluat hakea tukitoimia, ota yhteyttä avuntarpeenkäsittelijään ja sovi aika ja paikka
tapaamista varten. Lähiomainen voi olla mukanasi. Tapaamisen aikana avuntarpeenkäsittelijä
selvittää, miksi haet tukea, mitä pystyt tekemään ja missä tarvitset apua, millainen sosiaalinen
verkosto sinulla on ja voitko saada apua läheisiltäsi. Tavoitteena on, että voit elää itsenäistä
elämää. Tapaamisen jälkeen avuntarpeenkäsittelijä päättää, mitä tukitoimia voit saada.
Yli 75-vuotiaat, jotka hakevat yksinkertaisempaa apua,
kuten siivousapua tai apua kaupassakäynteihin, voivat
hakea sitä täyttämällä hakulomakkeen ja lähettämällä
sen vanhustenhuoltolautakuntaan. Tukitoimet
voidaan myöntää hakemuksen perusteella. Suurempia
avustustoimenpiteitä hakiessasi laadimme asiassa
selvityksen tavalliseen tapaan.
Henkilökohtaisia olosuhteitasi koskevat tiedot tulee
suojata salassapitolain ja vaitiolovelvollisuusmääräyksen
mukaan.

Kotipalvelu (hemtjänst)
Avuntarpeellasi on ratkaiseva merkitys sille, mitä tukitoimia sinulle myönnetään. Kotipalvelun
antaa sellaista tukea, jota tarvitset voidaksesi jatkaa kotona asumista. Avuntarpeesi saattavat
vaihdella eri aikoina. On tärkeää, että teet mahdollisimman paljon askareita itsenäisesti
säilyttääksesi toimintakykysi.
Sundbybergin kaupungissa sovelletaan valinnanvapausjärjestelmää. Voit näin ollen valita
vapaasti jonkin kunnan hyväksymistä kotipalveluyrityksistä tai kunnallisen kotipalvelun. Jos
olet tyytymätön saamaasi apuun, sinulla on oikeus vaihtaa kotipalveluntoimittajaa kahden
viikon kuluessa. Sinulle tarjotaan yhteyshenkilö kotipalveluryhmästä. Yhteyshenkilölläsi on
erityinen vastuu kotipalvelusi hyvästä toimivuudesta. Laadimme yhdessä kotipalveluryhmän
yhteyshenkilösi kanssa toteutussuunnitelman, josta ilmenee, mitä tukitoimia haluat ja milloin
haluat ne suoritettaviksi. Pyrimme tarjoamaan hyvän kotipalvelun, ja siksi sinun mielipiteesi ja
toivomuksesi ovat meille erittäin arvokkaita.

Esimerkkejä kotipalvelutoimista
– Siivous

– Ostokset

– Turvahälytin

– Henkilökohtainen huolenpito

– Kävelylenkki

– Vuorottelijapalvelu kotona

– Pyykinpesu

– Apu ruokailussa

– Turvasoitto

– Yksittäiset toimet

– Saattajapalvelu

Omaistuki
Sundbybergin kaupungilla on kuraattori kaikille niille, jotka hoitavat ja tukevat yli 65-vuotiasta
toimintarajoitteista tai sairastavaa omaistaan tai läheistään. Omaiskuraattorin tavoitat kunnan
puhelinvaihteen välityksellä 08-706 80 00.

Asunnon sopeuttaminen
Jos sinulla on toimintarajoite, joka asettaa erityisiä vaatimuksia asumiselle, voit hakea
asunnonsopeuttamisavustusta. Avustus myönnetään asunnon sisä- ja ulkotilojen kiinteisiin
asennustoimenpiteisiin. Asunnonsopeuttajan tavoitat kunnan puhelinvaihteen välityksellä
08-706 80 00.

Kohtauspaikat (träffpunkter)
Kohtauspaikoissa tarjotaan mahdollisuuksia viihtyisään yhdessäoloon. Voit niissä käydessäsi
osallistua eri toimintoihin kuten opintopiireihin, saada tietoa tai virkistyä. Kohtauspaikoilla
järjestetään myös suomenkielistä ohjelmaa.
Sundbybergin kaupungin kohtauspaikat ovat:
Lilla Alby
Osoite: Landsvägen 65, Sundbyberg
Avoinna: maanantai–perjantai 09.00–15.00
Hallonbergen
Osoite: Lötsjövägen 4–6, Sundbyberg
Avoinna: maanantai–perjantai 08.00–15.30
(Täällä on suomenkielistä henkilöstöä)
		

Kuljetuspalvelu
Kuljetuspalvelua voi hakea, jos et eri syistä voi matkustaa yleisillä kulkuvälineillä. Hakemukseen
täytyy liittää muun muassa lääkärintodistus. Kunnan kuljetuspalveluasioiden käsittelijältä saat
tähän liittyvää tietoa, ja hän tekee selvityksen. Päätöksen tekee maakäräjien kuljetuspalvelu.
Kuljetuspalveluasioidenkäsittelijän tavoitat kunnan puhelinvaihteen välityksellä 08-706 80 00.

Paljonko palvelu maksaa?
Maksun suuruus määräytyy tarvitsemasi tuen tai palvelun määrän mukaan. Maksun
suuruuteen vaikuttaa myös tulosi, useimmiten eläkkeesi. Kunnan maksujenkäsittelijä laskee
maksusi suuruuden ja lähettää sinulle kirjallisen päätöksen.

Miten päätöksestä voi valittaa
Jos kotipalvelua tai vanhustenasuntoa koskeva hakemuksesi hylätään, saat aina kirjallisen
päätöksen, josta voit valittaa tuomioistuimelle. Päätökseen ohessa saat tarkat tiedot sisältävän
muutoksenhakuohjeen. Avuntarpeenkäsittelijä voi auttaa sinua valituskirjelmän laatimisessa.

Haluatko esittää mielipiteitä ja valituksia?
Jos haluat esittää vanhustenhuollon palveluun liittyviä mielipiteitä ja valituksia, voit kääntyä
vastaavan yksikönjohtajan tai avuntarpeenkäsittelijöiden puoleen ja pyytää lomakkeen
mielipiteiden ja valitusten esittämistä varten. Lomakkeen (myös suomenkielisen) saat myös
Sundbybergin kaupungin kotisivulta www.sundbyberg.se. Haluamme, että olet tyytyväinen
saamaasi palveluun, ja siksi mielipiteesi on meille tärkeä toiminnan parantamisessa ja
kehittämisessä.

Ikäihmisten asiamies
Ikäihmisten lautakunta on valinnut ikäihmisten asiamiehet toimimaan vanhustenhuoltoa
käyttävien henkilöiden ja kunnan välisinä yhteyshenkilöinä. Asiamiehet ohjaavat eläkeläiset
kääntymään oikean tahon puoleen organisaatiossa ja antavat yleistä tietoa ikääntyneitä
koskevissa asioissa. Asiamiehillä on vaitiolovelvollisuus yksittäisissä asioissa.
Voit mielellään soittaa ikäihmisten asiamiehille. Jos haluat palvelua suomeksi, ota yhteyttä
kunnan vaihteeseen, 08-706 80 00.
Rigmor Hollsten, PRO (Eläkeläisten keskusjärjestö),
puhelin 070-82 68 983.
Puhelinaika: tiistai, keskiviikko ja torstai klo 16.00–18.00
Gunnel Nygren, SPF (Ruotsin eläkeläisliitto),
puhelin 070-82 68 984.
Puhelinaika: tiistai, keskiviikko ja torstai klo 09.00–11.00.

Lisätiedot ja yhteydenotto
Lisätietoa, erityisiä esitteitä ja vanhustenhuollon hakemuslomakkeen saat Sundbybergin
kaupungin verkkosivuilta: www.sundbyberg.se/suomeksi
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Avuntarpeenkäsittelijän tavoitat kunnan puhelinvaihteen välityksellä 08-706 80 00.

Äldreförvaltningen, Sundbybergs stad, 172 92 Sundbyberg
Besöksadress: Kavallerivägen 4, Rissne
Tel 08-706 80 00, fax 08-733 38 36
www.sundbyberg.se

