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         Hoidosta ja hoivasta 
          avusta kotona ja erityisasuntolassa 

 

  
             Voimassa huhtikuusta 2021 alkaen 

 

 
Maksut on vahvistettu kunnanvaltuuston pöytäkirjassa 22.4.2020, § 42, tarkistettu huhtikuusta 
2021 alkaen muuttuneen hintaperusmäärän ja Kuluttajaviraston vuoden 2021 laskelmien pohjalta 
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Johdanto             

Tämä esite on tarkoitettu sinulle, jolle on myönnetty tukea, hoivaa ja 
palvelua kotonasi tai erityisasuntolassa. Esitteestä voit lukea eri 
kustannuksista ja miten maksusi suuruus määritetään. 

 

Tietoa maksuistamme         
Kunnanvaltuusto on tehnyt päätöksen sosiaalilautakunnan hoito- ja 
hoivamaksujen, tuen ja palveluiden sekä ateriakustannusten 
maksujärjestelmästä.  
Maksut ja vähimmäissumma määräytyvät hallituksen vuosittain vahvistaman 
hintaperusmäärän ja Kuluttajaviraston laskelmien muutosten mukaisesti. 
 
Teemme sinulle yksilöllisen maksulaskelman, joten maksusi on sovitettu 
taloudellisten edellytystesi mukaan.  
 
Tässä esitteessä mainitut maksut ovat voimassa huhtikuusta 2021 alkaen. 
 

Maksukatto (enimmäistaksa)     
Valtiopäivät on tehnyt päätöksen enimmäistaksasta (maksukatosta), joka on 
se enimmäismaksu, jonka kunta voi laskuttaa hoidosta ja hoivasta. 
Enimmäistaksaan sisältyy hoivamaksun lisäksi myös kotisairaanhoidon ja 
turvapuhelimen kustannukset. Ruoka- ja asumiskustannukset/vuokra eivät 
sisälly enimmäistaksaan. 
 
Enimmäistaksa (maksukatto) on suurkustannussuoja ja se on sama koko 
maassa.  
Vuonna 2021 enimmäistaksa on 2 139 kr kuukaudessa. 
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Maksuvara         
Maksuvara ratkaisee, paljonko palveluista on maksettava. Maksuvara on se 
osuus, joka jää jäljelle, kun käytettävissä olevista tuloista on vähennetty 
vähimmäissumma ja asumiskustannus. Maksuvara on se summa, jonka 
enintään maksat hoidosta, hoivasta ja palveluista maksukattoon saakka. 
Jos maksuvaraksesi tulee 0 kruunua tai vähemmän, sinun ei tarvitse maksaa 
mitään maksua kotipalvelusta. Sitä vastoin maksat aina vuokran ja ruoan, jos 
sinulle on myönnetty nämä tukitoimet.  
 

Maksuvaralaskelma: 
 

 Ajankohtaiset tulot veron jälkeen (nettotulot) 

 + Mahdollinen asuntolisä/asuntoavustus 

’ 

 = Käytettävissä olevat tulot 
 

  -  Vähimmäissumma                       

                                                                                                                                                                               Toimeentulovaraus 

  -  Asumiskustannus  
              

  = Maksuvara (maksukykysi)                     

 
   

Toimeentulovaraus          
Toimeentulovaraus on vähimmäissumman ja asumiskustannuksen 
yhteenlaskettu summa. Vähimmäissumma perustuu hallituksen 
vahvistamaan hintaperusmäärään. Vähimmäissumman tulee kattaa 
seuraavat menot: 

 Elintarvikkeet/ateriat  

 Terveys, kulutustavarat ja hygienia  

 Matkat, vapaa-aika, päivälehdet ja puhelin 

 Lääkärinhoito, yksinkertainen hammashuolto ja lääkkeet 

 Vaatteet ja kengät 

 Kotivakuutus 
 
Vähimmäissumman suuruus määräytyy hakijan iän ja perhekunnan 
koostumuksen mukaan. 
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Vähimmäissummat 2021 (kuukaudessa) 

Yksinelävät vähintään 65-
vuotiaat 

5 373 kr 

Yhdessä asuvat vähintään 65-
vuotiaat avio- ja avopuolisot 

4 540 kr 
 

Yksinelävät alle 65-vuotiaat 5 910 kr 
Alle 65-vuotiaat avio- ja 
avopuolisot 

4 994 kr 

 
Vähimmäissumman lisät ja vähennykset (yksilöllinen osa) 
Jos sinulla on toimintarajoite tai sairaus, elinkustannuksesi saattavat joissakin 
tilanteissa tulla normaalia kalliimmiksi eikä vahvistettu vähimmäissumma 
riitä niihin. Tällöin sinulla voi olla oikeus saada vähennys hoivamaksuusi, 
esimerkiksi uskotun miehen kustannuksen vuoksi.  
Tarveharkinta tehdään, kun tarvitsee vahvistaa pysyvä, vähintään kuuden 
kuukauden tarve, ja kustannuksia kallistavat menot ovat vähintään200 
kruunua/kuukausi. 
Vastaat itse siitä, että teet hoivamaksun vähennystä koskevan hakemuksen ja 
oheistat hakemukseen tarpeesi vahvistavan asiakirjan. Yksilöllistä 
toimeentulovarausta haetaan siihen tarkoitetulla lomakkeella, katso 
lisätietoja kunnan kotisivulta www.hofors.se tai soita maksunkäsittelijälle. 
Vähimmäissummaa korotetaan* automaattisesti, jos sinulla on ateriatilaus, 
saat ateriat lyhytaikaisasunnossa ja päivätoiminnassa sekä aterialaatikoiden 
toimituksen yhteydessä (kunnan maksun ja Kuluttajaviraston laskelmien 
mukaisen elintarvikekulujen viitearvon välinen erotus). 
Vähimmäissummaa vähennetään*, jos asut erityisasuntolassa, jossa 
kustannus sisältyy maksuun, esimerkiksi kulutustavarat ja kodinvarusteet.  
 
*= Kuluttajaviraston joka vuonna laatimien kuukausittaisten elinkustannusten 
viitearvolaskelmien mukaan 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.hofors.se/
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Tulotiedot          
Kun sinulle myönnetään tukitoimia, saat tulokysely-lomakkeen, jolla 
ilmoitetaan tulot, asumiskustannukset ja asuntolisä/asuntoavustus. Näiden 
tietojen pohjalta laaditaan sinulle maksulaskelma, josta tehdään lopullinen 
maksupäätös. 

On tärkeää, että ilmoitat oikeat tiedot, jotta maksusi voitaisiin määrittää 
oikein. Voit jättää tiedot ilmoittamatta, mutta tällöin joudut maksamaan 
enimmäistaksan mukaisen maksun. 

 

Tulokyselylomake tulee palauttaa maksunkäsittelijälle 14 päivän kuluessa 
siitä päivästä, jolloin sait lomakkeen. Jos lomaketta ei ole palautettu 14 
päivän kuluessa, maksat enimmäistaksan mukaisen maksun, kunnes 
ilmoittamasi tiedot on saatu. Maksua ei muuteta takautuvasti sen vuoksi, 
että tulokyselylomake on palautettu liian myöhään. 

 

Tuloiksi katsotaan esimerkiksi: palkka, eläke, muut tulot, asuntolisä, 
asuntoavustus, sairauskorvaus ja pääomatulot. Vammaiskorvausta ei lasketa 
mukaan tuloihin. 

 

Tulotiedot Vakuutuskassalta/Eläkevirastolta noudetaan automaattisesti. 

 

Omaisuudella tai omaisuusverolla ei ole vaikutusta maksusi suuruuteen. 

 
Naimisissa olevan aviopuolison täytyy myös ilmoittaa omat tietonsa, koska 
maksulaskelma laaditaan aviopuolisoiden yhteisten tulojen pohjalta.  

Avopuolisoiden tulot lasketaan kummallekin erikseen, lukuun ottamatta 
asumiskustannusta, joka jaetaan tasan avopuolisoiden kesken. 
 
Maksut tarkistetaan vuosittain ja saat kirjallisen päätöksen sekä 
mahdollisuuden muuttaa tai täydentää tulotietojasi ja asumiskustannuksiasi. 
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Asumiskustannukset         
Asumiskustannukset lasketaan samojen sääntöjen mukaan, joita 
Vakuutuskassa/Eläkevirasto käyttää eläkeläisten asuntolisän (BTP) 
laskennassa. 

Muista hakea asuntolisää sekä silloin, kun asut kotona ja saat kotipalvelua, 
että silloin, kun asut erityisasuntolassa. 

 

Saadaksesi oikeansuuruisen maksun on tärkeää, että aina ilmoitat 
asumiskustannustesi muutoksista. 

 

Vakuutuskassa (alle 65-vuotiaat) 
0771-524 524 
www.forsakringskassan.se  

Eläkevirasto (yli 65-vuotiaat) 
0771-776 776 
www.pensionsmyndigheten.se  

 
Sosiaalilautakunnan perimät vuokrat noudattavat Hoforshus AB:n vuokrien 
kehitystä. 

Jos et ilmoita asumiskustannuksiasi, käytämme laskelmallisena vuokrana 
2 000 kruunua/kuukausi, minkä vuoksi kotipalvelumaksustasi voi tulla 
suurempi kuin todellisten kustannusten mukainen maksu. 

 

Kaksinkertaiset asumiskustannukset       

Sinä, joka muutat erityisasuntoon, voit hakea vähennystä hoivamaksuun 
(enintään kolmeksi kuukaudeksi), jos sinulle tulee kaksinkertaiset 
asumiskustannukset. Ota yhteyttä maksunkäsittelijään tarvitessasi lisätietoja. 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.forsakringskassan.se/
http://www.pensionsmyndigheten.se/
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Maksut avusta kotona        
Ajankohtaiset hoiva- ja palvelumaksut (apu kotona), turvapuhelin, päivähoito, 
kotisairaanhoito ja lyhytaikaisoleskelu/vuorotteluhoito huoneistossa tai 

omakotitalossa asuvalle* = sisältyy enimmäistaksaan 

Hoiva ja palvelu* (apu kotona) 

Maksat myönnetystä ajasta                            1-8 tuntia/kuukausi              238 kr/t  
                                    9. tunnista alkaen/kuukausi 2 139 kr/kk 
 

Turvapuhelin*  
Maksat kunnalle kiinteän kuukausimaksun, joka vastaa yhtä          238 kr/kk 
kotipalvelutuntia. 
 

Aterialaatikko 
Hintaan sisältyy kotiinkuljetus (aterialaatikko 59 kr + kotiinkuljetus 3 kr)  62 kr/kpl  
 

Ateriakortti                                                                                                           
Lounasruokailu erityisasuntolassa (Hantverkarn/Spelmannen)                   67 kr/kpl  
aterialaatikon vaihto 
 

Kotisairaanhoito tavanomaisessa asunnossa*                                                                                                                           

Maksat kahta kotipalvelutuntia vastaavan maksun riippumatta                  476 kr/kk 
siitä, miten monta kertaa kunnan sairaanhoitajat, toimintaterapeutit  
tai fysioterapeutit käyvät luonasi.  

  
Päivätoiminta                                            
Maksat 
Hoivasta ja palvelusta*                   72 kr/päivä 
Ruoasta                     78 kr/päivä 
 

Lyhytaikaisoleskelu ja vuorotteluhoito                                           
Maksat: 
Hoivasta ja palvelusta*     Vuorokaudet 1-8    238 kr/vrk 
        9. vuorokaudesta alkaen  2 139 kr/kk 
Ruoasta                130 kr/vrk 
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Maksut erityisasumisesta                                     

Erityisasumisesta maksetaan kuukausittain vuokra, hoito- ja hoivamaksu, 
ruoka (ateriatilaus) ja tekstiilipaketti. 

*  = sisältyy enimmäistaksaan 
Vuokra               Yksilöllinen kustannus/kk 

Hoito ja hoiva*         2 139 kr/kk 

Ruoka (ateriatilaus )       3 900 kr/kk 
Tekstiilipaketti (esim. vuodevaatteet, pyyhkeet)           7 kr/päivä  
 
 

Maksut erityisasumisesta – ulkoistettu sijoitus                    
Palvelun käyttäjältä, joka asuu erityisasunnossa toisella paikkakunnalla ja 
maksaa kuukausittain maksun vuokrasta (jos käyttäjällä ei ole 
asumiskustannuksia kotikunnassa), peritään maksu erityisasumisesta, joka ei 
kuulu vuokralain piiriin. Maksun suuruus on 0,5539 x hintaperusmäärä 
jaettuna kahdellatoista. Maksat lisäksi maksun hoidosta ja hoivasta sekä 
ruoasta (ateriatilaus) 
Vuokra          2 197 kr/kk 

Hoito ja hoiva*         2 139 kr/kk  

Ruoka (ateriatilaus)        3 900 kr/kk 

 

Muut maksut                                                                 
Kunta perii lisäksi maksun seuraavista palveluista 
Paikantava turvakello           Todellinen kustannus 
Vainajan kuljetus/kotisairaanhoidossa (vainajan paarikuljetus  2 200 kr/kuljetus 
tavanomaisesta asunnosta, todellinen kustannus sopimuksen mukaan ilman hankalan 
työajan lisämaksua) 
Vainajan kuljetus/erityis- ja lyhytaikaisasumisen yhteydessä  1 967 kr/kuljetus 
(vainajan paarikuljetus erityisasunnosta, lyhytaikaisasunnosta, todellinen kustannus 
sopimuksen mukaan ilman hankalan työajan lisämaksua) 
Edestakainen kuljetus lyhytaikaispaikan ja asunnon välillä     Todellinen kustannus 
Kuljetus kunnan erityisasuntoloiden välillä (niissä tapauksissa,     Todellinen kustannus 
joissa kunta ei ole päättänyt kuljetuksesta) 
Toimintaterapeutin laatimat erilaiset todistukset esim.                               200 kr/kerta 
asunnon sopeuttamisen yhteydessä.      
Lomitus kotona    enintään 12 tuntia/kk                        238 kr/kk 

 



 

12 
 

 

Muita tietoja                                                                      
Lasku lähetetään kuukausittain 15. päivän paikkeilla ja se maksetaan kyseisen 
kuukauden viimeiseen päivään mennessä. Saat esimerkiksi laskun helmikuulta 
noin 15. maaliskuuta, ja se on maksettava viimeistään 31. maaliskuuta. 

Suoraveloitus – voit hyvin maksaa maksusi suoraveloituksen kautta suoraan 
tililtäsi. Ota yhteyttä maksunkäsittelijään, joka lähettää sinulle lomakkeen 
suoraveloitusilmoitusta varten. 
 

E-lasku – voit myös maksaa laskun maksuistasi käyttämällä e-laskupalvelua. 
Lue lisää siitä, miten se tapahtuu, kunnan kotisivulta www.hofors.se. 
 

 Vähennykset maksuista poissaolon yhteydessä 
 Ateriajakelu  

Sairaalassa oleskelusta tai muusta yhtäjaksoisesta poissaolosta, joista on 
ilmoitettu viimeistään 14 päivää ennakolta, saa vähennyksen maksuun. 

 Hoito ja hoiva (kotipalvelu) 
Suunnitellusta poissaolosta, sairaalassa oleskelusta sekä lyhytaikais- 
oleskelusta voi saada vähennykset maksuihin. Mikäli tuntimäärä 
poissaolosta huolimatta ylittää enimmäistaksan tuntimäärän tai 
maksuvaran, tällöin vähennystä ei saa. Sinun täytyy peruuttaa tukitoimesi 
viimeistään 2 päivää ennen poissaoloasi. 

 Ruoka erityisasuntolassa 
Poissaolosta sairaalassa oleskelun vuoksi saa vähennyksen ruokamaksuun 
sairaalassa oleskelun ensimmäisestä päivästä (koko vuorokaudesta) 
alkaen). Suunnitellusta poissaolosta, esimerkiksi omaisen luona käynnin 
ajalta, on ateriat peruutettava vähintään 2 päivää (48 tuntia) ennakolta, 
jotta maksua ei joutuisi maksamaan poissaoloajalta. Peruutettavien 
aterioiden määrä ilmoitetaan lomakkeella ”aterioiden peruuttaminen”.  

 Turvapuhelin 
Maksuun ei tehdä mitään vähennyksiä poissaolon yhteydessä. 

 Päivähoito 
Suunnitellusta poissaolosta (esim. matka), josta on ilmoitettu viimeistään 
2 päivää matkaa ennen, tehdään vähennys hoiva- ja ateriamaksuun. 
poissaolosta sairaalassa oleskelun vuoksi tehdään vähennys hoito- ja 

http://www.hofors.se/
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ateriamaksuun sairaalassa oleskelun ensimmäisestä päivästä alkaen. 
 

Taloudellinen avustus 
Yli 65-vuotiaat voivat hakea vanhusten toimeentulotukea Eläkevirastolta, puh. 
0771-776 776. www.pensionsmydigheten.se  
Jos sinulla on maksuvaikeuksia, voit selvittää, oletko oikeutettu taloudelliseen 
avustukseen, ottamalla yhteyttä Yksilö- ja perhehuollon vastaanottoon 
puhelimitse 0290-77 17 20. 
 

Maksupäätöksestä valittaminen  

Jos olet tyytymätön saamaasi maksupäätökseen, voit valittaa siitä. Sinun tulee 
tällöin kolmen viikon kuluessa siitä päivästä, jolloin sait maksupäätöksen, 
lähettää kirjallinen pyyntö maksujen tarkistamisesta. Kirjelmä tulee lähettää 
osoitteeseen: 
 

 Hofors Kommun 

 Socialnämnden 

 813 81 Hofors 

 
Jos päätöksestä on valitettu määräajan kuluessa eikä sosiaalilautakunta katso 
päätöksen muuttamisen olevan aiheellista, valituskirjelmä lähetetään Falunin 
hallinto-oikeudelle jatkokäsittelyä varten.  
 
Hallinto-oikeus tutkii, onko päätös tehty sosiaalipalvelulain säännösten ja 
kunnanvaltuuston vahvistaman maksujärjestelmän sääntöjen mukaisesti. 
 

Valtakirja 
Mikäli toinen henkilö hoitaa esimerkiksi laskutus/maksuasioita puolestasi, 
teidän on täytettävä asianmukainen valtakirjalomake ja lähetettävä se 
kunnalle, lue lisää tästä kunnan kotisivulta www.hofors.se tai soita 
maksunkäsittelijälle. 
 
 
 
 
 

http://www.pensionsmydigheten.se/
http://www.hofors.se/
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Laskuesimerkkejä 
 

 Yksinelävä henkilö, joka saa kotipalvelua 
 

 Ajankohtaiset tulot verojen jälkeen (nettotulot/kk) + 8 500 
Asuntolisä        + 1 000 
Käytettävissä olevat tulot        9 500 
 
Vähimmäissumma      + 5 373  
Asumiskustannus       + 4 700 
Toimeentulovaraus yhteensä       10 073 
 

Maksuvara        (9 500 – 10 073)             =  -     573 
 

Maksu 0 kr/kuukausi, eli kotipalvelusta ei tarvitse maksaa mitään. 

 
 

Yksinelävä henkilö erityisasunnossa 
 

Ajankohtaiset tulot verojen jälkeen (nettotulot/kk)               + 11 500 
Asuntolisä            +      500 
Käytettävissä olevat tulot                                                              12 000 
 

Vähimmäissumma                                                     +    5 373 
Yksilöllinen vähimmäissumma                                                     +       875 
Vuokra             +    5 000 
Toimeentulovaraus yhteensä              11 248 

 

Maksuvara    (12 000 – 11 248)  =     +    752 
 
Hoivamaksu erityisasunnossa 752 kr/kk 
(lisäksi tulee maksu ateriatilauksesta) 
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Yhteydenotto maksunkäsittelijään 
Olet aina tervetullut ottamaan yhteyttä meihin, jos sinulla on maksuihin 
liittyvää kysyttävää tai tarvitset apua lomakkeiden täyttämisessä. 
 

Puhelin: 0290-77 17 39  
Puhelinaika: tiistai, keskiviikko ja torstai klo 08.30-10.30 
 

Sähköposti: Lähetä sähköpostia maksunkäsittelijälle 
jeanette.jansson@hofors.se 
 

Postiosoite: Hofors kommun, Björkbacken, Jeanette Jansson,  
813 81 Hofors 
 

Tietoa löytyy myös kunnan kotisivulta: www.hofors.se 

 
 
 
Esite on käännetty seuraaville kielille: 
- suomi 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:jeanette.jansson@hofors

