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Sosiaalilautakunnan tehtävänä on huolehtia ympäri vuorokauden hoitoa 
tarvitsevien vanhusten ja toimintaesteisten henkilöiden erityisasumisesta. 
 
 
ERITYISASUMINEN 
Kun henkilön avuntarve kasvaa niin suureksi, että siitä on vaikea huolehtia 
kotona, vaihtoehtona saattaa olla vanhusten asunto. Erityisasumisella 
tarkoitetaan monia erilaisia asumismuotoja. Niille kaikille on yhteistä se, 
että henkilö on hakenut paikkaa ja että hänelle on myönnetty päätöksellä 
oikeus erityisasumiseen. Erityisasumisessa on hoitohenkilöstön lisäksi 
käytettävissä sairaanhoitaja, työterapeutti ja lääkintävoimistelija. 
 
Vanhusten asunto/Palvelutalo 
Palvelutalolla tarkoitetaan asumismuotoa, jossa on yhteiset palvelu- ja 
seurustelutilat. Kotipalvelua tarjotaan tarpeiden perusteella. Palvelutalossa 
on sekä hoito- että sairaanhoitohenkilöstöä ympäri vuorokauden. 
 
Vanhusten asunto/Dementia-asuminen 
Dementia-asuminen on tarkoitettu henkilöille, jotka tarvitsevat 
dementiasairauden vuoksi erikoishoitoa. Paikka dementiakodissa voidaan 
myöntää vain henkilöille, joiden on selvityksessä todettu sairastavan 
dementiaa. 
Dementiakodin henkilöstöllä on tarvittava koulutus ja kokemusta 
dementiaan liittyvistä vaikeista toimintarajoitteista kärsivien potilaiden 
hoidosta. 
 
Vanhusten asunto/Ryhmäasuminen 
Ryhmäasumisessa huolenpitoa tarvitsevat henkilöt asuvat eri huoneistoissa. 
Nämä henkilöt tarvitsevat paljon apua ja huolenpitoa, minkä vuoksi 
ryhmäasumisessa myös on henkilökuntaa ympäri  
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vuorokauden. Asukkailla on käytössään myös yhteiset tilat, joissa asukkaat 
voivat ruokailla ja ottaa osaa sosiaaliseen toimintaan. 
 
JÄLLIVAARAN KUNNAN ERITYISASUMISYKSIKÖT 
 
Enen (Jällivaaran keskusta) 
Vanhusten asunto Enen tarjoaa erityisasumispalveluja. Enenissä on 77 
huoneistoa neljässä ryhmäasumisyksikössä: Kristallen, Daggdroppen, 
Regnbågen, Norrskenet, sekä palvelutalossa. 
 
Hedgården (Heden-alue Jällivaara) 
Vanhusten asunto Hedgården tarjoaa erityisasumispalveluja. Hedgårdenissa 
on 52 huoneistoa/asuinhuonetta neljässä ryhmäasumisyksikössä: 
Apelquisten, Nordvallen, Björkmannen, Söderbergarn, sekä palvelutaloissa 
Aspen, Björken ja Cedern. 
 
Lövberga (Malmbergetin keskusta) 
Vanhusten asunto Lövberga tarjoaa erityisasumispalveluja. Lövbergassa on 
35 huoneistoa/asuinhuonetta neljässä ryhmäasuntoyksikössä: Vitåfors 1, 
Vitåfors 2, Nautanen 1, Nautanen 2. 
 
Gunillahem (Malmbergetin keskusta) 
Gunillahem on kunnan sisäisenä ”yrityksenä” hoidettu erityisasuminen, 
jossa on kolme osastoa. 
 
Älvgården (Jällivaaran sairaala) 
Vanhusten asunto Älvgården tarjoaa erityisasumispalveluja. Älvgårdenissa 
on 57 asuinhuonetta kolmessa ryhmäasumisyksikössä: Svedjan, Rallaren ja 
Nybyggaren. 
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Dementia-asuminen (Jällivaaran sairaala) 
Dementiayksikön vanhusten asunnossa on tarjolla erityisasumispalveluja. 
Yksikössä on 45 asuinhuonetta viidessä ryhmäasumisyksikössä: Flottaren, 
Björkdungen, Duvkullan, Tallbacken ja Skogsbacken.  
 
YLEISTÄ TIETOA ASUMISESTA 

Erityisasumismuotojen työ sosiaalilautakunnan 
tavoitteiden saavuttamiseksi 

Erityisasumista valvotaan jatkuvasti mm. asukas-/omaiskyselyn avulla. 
Meille voi myös jättää toimintaamme koskevia mielipiteitä yksiköistä 
saatavalla palautelomakkeella. Lomakkeiden seurannasta huolehtii 
sosiaalilautakunta. 
 
Yhteistyö asukkaiden/omaisten kanssa 

Asuinpaikoissa järjestetään säännöllisiä tapaamisia omaisten/asukkaiden 
kanssa. Lisäksi valvotaan yksilöllisten toteutussuunnitelmien etenemistä. 
Jokaiselle asukkaalle nimetään tukihenkilö. 
 
Tukihenkilö 

Kaikilla asukkailla on tukihenkilö, jonka tehtävänä on varmistaa, että 
asukas saa laadukasta hoitoa. Tavoitteena on taata jatkuvuus asukkaille, 
heidän läheisilleen ja toiminnalle sekä asukkaan saaman huolenpidon 
turvallisuus. Tukihenkilön tarkoituksena on toimia asukkaan ja kaikkien 
hänen ympärillään toimivien yhteyshenkilönä. 

Ravinto ja ateriat 

Kaikissa ryhmäasumisen palvelutaloissa on viihtyisä ruokasali, jossa 
tarjoillaan kaikki ateriat. 
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Terveyden- ja sairaanhoito 

Kaikilla asukkailla on mahdollisuus tavata lääkäri, joka käy yksiköissä 
kerran viikossa sekä myös tarvittaessa. Sairaanhoitaja on käytettävissä 
ympäri vuorokauden. Arkisin käytettävissä ovat myös lääkintävoimistelijan 
ja työterapeutin palvelut. 
 
Sosiaalinen toiminta 

Jokaisessa yksikössä toimii erilaista toimintaa järjestävä kulttuurivastaava. 

 
Saattohoito 
On tärkeää, että omainen/läheinen ilmoittaa sairaanhoitajalle ja 
tukihenkilölle, miten häneen tulee ottaa yhteys asukkaan terveydentilan 
muuttuessa. 
 
Tavoite ja laatutyö 
Asumismuodossa työskennellään aktiivisesti toimintasuunnitelman 
sisältämien tavoitteiden saavuttamiseksi. Toiminta pyritään 
suunnittelemaan asukkaan yksilöllisten tarpeiden perusteella. 
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HAKEMUS

Erityisasumisen tarve kartoitetaan ottamalla yhteyttä kunnan 
etuuskäsittelijään. Yhdessä etuuskäsittelijän kanssa varataan kotikäynti ja 
laaditaan hakemus paikasta erityisasumisessa. Palveluhakemukset 
käsitellään aina luottamuksellisesti. 

Selvitys

Etuuskäsittelijän tavoitteena on aina selvittää huolellisesti asiakkaan tarpeet 
ja se, kuka niistä pystyy huolehtimaan. Pystyäkseen arvioimaan henkilön 
oikeuden erityisasumiseen etuuskäsittelijä selvittää jokaisen tapauksen 
erikseen. Selvityksessä kartoitetaan henkilön avun ja tuen tarve. Selvitys 
aloitetaan mahdollisimman pian ja siihen kuluva aika riippuu asiakkaan 
tarpeista. Jos olet tyytymätön päätökseen, etuuskäsittelijä voi auttaa sinua 
tarvittaessa valittamaan siitä lääninoikeuteen.  

Keneen otan yhteyttä, jos haluan paikan erityisasumisessa?

Jos tarvitset erityisasuntoa, ota yhteys siihen etuuskäsittelijään, joka vastaa 
siitä kuukaudenpäivästä, jona olet syntynyt. 

1.–8. päivänä syntyneet: 
Lisbeth Nilsson Nirlén 
Puh. 0970/186 41 
 
9.–16. päivänä syntyneet: 
Lena Lantto Nensén 
Puh. 0970/185 57 

17.–23. päivänä syntyneet: 
Eva Lundkvist Grönberg 
Puh. 0970/182 18 
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24.–31. päivänä syntyneet: 
Gunilla Nordin 
Puh. 0970/185 26 

Etuuskäsittelijät ovat varmimmin tavattavissa klo 8–9.30. 
 

 
Voit lukea lisää erityisasumisesta kunnan verkkosivuilta osoitteessa: 
www.gellivare.se 
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Vanhustenhuolto työskentelee ihmisen integriteettiin ja 
itsemääräämisoikeuteen perustuvan 

arvoperustan/kulttuurin pohjalta 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Julkaisija Jällivaaran kunnan sosiaalihallinto 2008–2009 
etsiviä kotikäyntejä koskevan hankkeen yhteydessä 

Teksti: Ann-Louise Lundgren 2008  
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