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Sinä, joka saat apua Skövden kunnalta kotipalvelun,  
erityisasumisen, päivätoiminnan tai muun toimenpiteen 
muodossa, maksat myönnetystä avusta.

Tässä esitteessä annamme tietoja muutamista tavallisista 
käsitteistä ja näytämme myös, miten maksujen  
summat lasketaan.
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Sinä, joka saat apua Skövden kunnalta kotipal-
velun, erityisasumisen, päivätoiminnan tai muun 
toimenpiteen muodossa, maksat myönnetys-
tä avusta. Tässä esitteessä annamme tietoja 
muutamista tavallisista käsitteistä ja näytämme 
myös, miten maksujen summat lasketaan.

Tulokysely
Maksujen suuruus, kun saat apua Skövden 
kunnalta, perustuu tuloihin. Kun henkilö ensim-
mäistä kertaa saa avuntarveharkittua apua, 
turvahälyttimen tai hän muuttaa vanhainkotiin, 
hän saa tulokyselylomakkeen. 

Tulokyselylomakkeeseen tulee täyttää 
• kaikki tulot lukuun ottamatta yleistä eläkettä 

tai sairauspäivärahaa (nämä tiedot saamme 
automaattisesti Vakuutuskassasta/Eläkevi-
rastosta).

• asuinkustannuksesi, sekä mahdolliset pää-
omatulot, esimerkiksi osakkeiden/rahasto-
jen osingot .

Naimisissa olevien henkilöiden tulot veronvä-
hennyksen jälkeen (ns. nettotulo) lasketaan 
yhteen ja jaetaan kahdella. Näin tehdään, vaikka 
ette asu yhdessä. Olet itse velvollinen ilmoitta-
maan vuoden aikana tapahtuneista olosuhtei-
den muutoksista, jotka voivat vaikuttaa maksun 
suuruuteen. Toimenpiteistä peritään enimmäis-
taksa siihen saakka, kunnes olemme saaneet 
tulotiedot. Voit myös kieltäytyä antamasta tulo-
tietoja ja maksaa laskussa oleva summan.  
Se ei koskaan ole suurempi kuin enimmäistaksa.

Vähimmäissumma
Vähimmäissumma vastaa normaaleja kustan-
nuksia esimerkiksi ruoasta, vaatteista, puhe-
limesta, sanomalehdistä, TV-luvasta, kulutus-
tavaroista, kotivakuutuksesta, terveyden- ja 
sairaanhoidosta, lääkkeistä ja henkilökohtaisista 
kuluista.

Vähimmäissumman määrä voi erota riippuen 
siitä, asutko vanhainkodissa tai omassa asun-
nossa ja se koskee aina henkilöä. Vähimmäis-
summa on kaikille sama koko maassa, mutta 
summa vaihtelee sen mukaan onko henkilö alle 
tai yli 65-vuotias, yksin tai yhdessä asuva. 

 
Vähimmäissummat 2018:
Yksin asuva yli 65-vuotias          5 136 kruunua 
Yksin asuva alle 65-vuotias          5 650 kruunua 
Yhdessä asuva yli 65-vuotias      4 339 kruunua 
Yhdessä asuva alle 65-vuotias    4 773 kruunua 
Vanhainkoti                   6 654 kruunua

Toimeentulovaraus
Toimeentulovaraus koostuu asuinkustannukses-
ta ja vähimmäissummasta.

Jos olet valinnut valmiin ruoan, se on vähän 
kalliimpaa kuin mitä on laskettu vähimmäissum-
man määrään, ja siksi toimeentulovarausta nos-
tetaan. Toimeentulovarausta voidaan nostaa, 
mikäli henkilöllä on jokin pitkäaikainen (vähin-
tään 6 kuukautta) kustannus vähintään 300 kr/
kuukaudessa, joka ei ole normaali elinkustan-
nus, esimerkiksi uskottu mies. Korotuksen 
saamiseksi on jätettävä asiakirja, joka vahvistaa 
nämä kustannukset. Mahdollisiin kysymyksiin 
vastaa maksunkäsittelijä. 

Maksuvara
Maksuvara on se summa, joka jää jäljelle, kun 
nettotuloista on vähennetty toimeentulovaraus.
Jos tulosi on veronpidätyksen jälkeen suurempi 
kuin toimeentulovaraus, sinun on maksetta-
va kotipalvelumaksu. Mikäli se on pienempi, 
kotipalvelumaksua ei tarvitse maksaa. Sinun ei 
koskaan tarvitse maksaa maksuvaraa enempää 
tai kuin enimmäistaksa.

 

Joitakin käsitteitä  
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Enimmäistaksa 
Tuloista riippumatta kukaan ei maksa enempää 
kuin 2 044 kruunua kuukaudessa kotipalvelusta, 
päivätoiminnasta ja kunnallisesta terveyden- ja 
sairaanhoidosta. Sitä kutsutaan enimmäistak-
saksi ja se koskee yhtä henkilöä.

Päätös maksusta ja  
toimeentulovarauksesta 
Kun saat apua ensimmäisen kerran tai maksua 
muutetaan, saat aina päätöksen, jossa kerro-
taan, mitä toimenpiteitä saat ja kuinka paljon 
maksat niistä.

Poissaolo  
Suunnitellusta poissaolosta tulee ilmoittaa vä-
hintään seitsemän päivää etukäteen, jotta koti-
hoitomaksusta saa vähennyksen ensimmäisestä 
päivästä alkaen. Poissaolovähennyksen maksus-
ta saa paluuta edeltävään päivään saakka. Tämä 
tarkoittaa sitä, että yhden päivän poissaolosta 
ei tehdä vähennystä. Kun kyseessä on akuutti 
sai raalahoito, vähennyksen saa ensimmäisestä 
päivästä alkaen. Maksu turvahälyttimestä peri-
tään aina myös poissaoloajalta. 

Erityisasunnossa asuville tehdään poissaolo-
vähennys ruoasta, sähköstä ja mahdollisesta 
kotipalvelumaksusta ensimmäisestä päivästä 
alkaen. Erityisasunnon vuokrasta ei tehdä pois-
saolovähennystä. 

Tasaus kaksinkertaisista  
asumiskustannuksista  
Jos palveluasuntoon tai vanhainkotiin muut-
tavalle aiheutuu tietyksi ajaksi kaksinkertaiset 
asuinkustannukset, hänellä voi olla oikeus 
vuokrantasaukseen (tai ei lainkaan vuokran 
maksamiseen) enintään neljän kuukauden ajan. 
Tämän vuokrantasauksen voi ainoastaan myön-
tää henkilölle, joka muuttaa vuokra-asunnosta. 
Ennen kuin tästä voidaan tehdä hakemus, on 
ensin haettava ja saatava päätös vuokralisästä 
Vakuutuskassasta/Eläkevirastosta. 

Toimeentulotuki  
Vanhainkodissa asuva, vähätuloinen henkilö, 
jolla ei ole omaisuutta eikä tule toimeen talou-
dellisesti, voi hakea sosiaalipalvelulain 4. luvun 
1§ mukaista toimeentulotukea. Asiaa koskeviin 
kysymyksiin vastaavat maksunkäsittelijät.
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Maksujen laskeminen 

Nettotulot kuukaudessa

 

Eläke  .........................................

Korkotulot  .........................................

Asuntolisä  .........................................

Tulojen summa    + .........................................

Toimeentulovaraus

Asumiskustannus  .........................................

Vähimmäissumma  .........................................

Toimeentulovaraussumma   ‒ .........................................

Maksuvara    = .........................................

Maksuvara lasketaan yksinkertaistettuna seuraavalla tavalla:
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Toimenpiteet
Ruokatoimitukset                               344 kr/kk 
Ostospalvelu                                          344 kr/kk 
Hälytin                                      344 kr/kk 
Saattajapalvelu                                    344 kr/kk 
Lomituspalvelu (yli 10 t/kk)       344 kr/kk 
Kotisairaanhoito                                      344 kr/kk 

Siivous ja/tai pyykinpesu                         1 104 kr/kk

Henkilökohtainen hoiva
Kotipalvelu, taso1*                     1 104 kr/kk
Kotipalvelu, taso 2**                    2 044 kr/kk

* Taso 1: Henkilökohtainen hoiva arkipäivisin klo 08-16 tai 
ainoastaan illalla tai ainoastaan yöllä.  
**Taso 2: Henkilökohtainen hoiva sekä arkipäivisin klo 08-16 
että illalla, ja/tai yöllä, ja/tai lauantaina/sunnuntaina.

Vanhainkoti
Sähkömaksu                                          152 kr/kk 
Ruokamaksu                                          4 194 kr/kk 
Kotipalvelu                                              0-2 044 kr/kk 

Lyhytaikaistoiminta
Hoiva                                                 0-68 kr/päivä
Ruokamaksu                                        140 kr/päivä

 

Päivätoiminta
Hoiva                                           0-68 kr/päivä
Matkat päivätoimintaan  59 kr/matka 
 (enintään 425 kr/kk)
Aamiainen                                                                    28 kr
Lounas                                                                         56 kr 

Ateriat
Lounas eläkeläisille,  
joilla on avustustoimenpiteitä 56 kr
Lounas muut 61 kr 
Kylmä ruoka-annos                                                     45 kr 
Lounas LSS                                     45 kr 
Kahvi ja kahvileipä                                                   15 kr 

Ruoka ei sisälly enimmäistaksaan  
Enimmäistaksaan sisältyy kaikki kustannukset 
avusta, mutta mahdolliset kustannukset ruoasta 
ja matkoista lisätään aina.  

Kysymykset maksuista 
Maksuihin liittyvissä kysymyksissä voi kääntyä 
hoito- ja hoivasektorin avustusyksikön maksun-
käsittelijöiden puoleen. Saavutat heidät yhteys-
keskuksen kautta.

Maksut 2018 
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Avuntarpeenarvioijat

Avustushakemukset esim. kotipalvelusta, eri-
tyisasunnosta, lyhytaikaisasumisesta, päivä-
toiminnasta, saattajapalvelusta tai omaisten 
lomituksesta käsittelevät hoito- ja hoivasektorin 
avuntarpeenarvioijat. Avuntarpeenarvioijat 
selvittävät tarpeet ja päättävät sosiaalipalvelu-
lain mukaisista toimenpiteistä. Saavutat heidät 
yhteyskeskuksen kautta.

Suoraveloitus
Jos maksat maksamalla laskut suoraveloituk-
sen kautta tililtä automaattisesti, et tarvitse itse 
huolehtia maksujen eräpäivistä. Hoito- ja hoi-
vahallinto lähettää laskun noin 15 päivää ennen 
eräpäivää. Suoraveloituksen ilmoituslomake 
löytyy e-palveluna Skövden kunnan kotisivulta 
ja voit myös soittaa yhteyskeskukseen, jos tarvit-
set apua.

Sähköinen lasku
Internetpankkia käyttävä voi saada sähköi-
sen laskun paperilaskun sijasta. Ilmoitus tästä 
tehdään internetpankin kautta. 

Lisää tietoja
Lisää tietoa löytyy myös kunnan kotisivulta 
osoitteessa: www.skovde.se/suomeksi

Jos tarvitset apua lomakkeiden kanssa, jos on 
kysymyksiä tai jos haluat puhua käsittelijän 
kanssa, voit soittaa yhteyskeskukseen.

Muuta

Ota  kontakti yhteyskeskukseen  
Haluatko saada yhteyden johonkin toimintaan, käsittelijään, saada  
lomakkeen, tehdä anomuksen tai saada apua palvelun tilaamisen kanssa?
skovdekommun@skovde.se / puhelin 0500 - 49 80 00
Voit myös hakea tietoa verkkosivustoltamme:  www.skovde.se/suomeksi



Do
ku

m
en

ta
ns

va
rig

: S
ek

to
r v

år
d 

oc
h 

om
so

rg

Yhteys Skövden kunta
Puhelin Yhteyskeskukseen: 0500 - 49 80 00
Verkkosivusto: www.skovde.se/suomeksi
Sähköposti: skovdekommun@skovde.se
Postiosoite: Skövde kommun, 541 83 Skövde
Käyntiosoite: Stadshuset, Fredsgatan 4, Skövde
Käyntiosoite  avustusyksikköön: Ekedalsgatan 14, Skövde 


