
Maksut  
hoidosta ja hoivasta 

Tämä esite on tarkoitettu sinulle, joka olet 
hoidon ja hoivan tarpeessa. Siinä on tietoa 
maksuista, joita peritään hoidosta ja hoivasta.

Maksut ovat voimassa 2020-02-01 alkaen
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Maksut hoidosta ja 
hoivasta
Eskilstunan kunnassa hoito- ja hoivalautakunnalla on vastuu 
 ikääntyneiden ja toimintarajoitteisten hoidosta ja hoivasta.  
Palvelu ja hoiva, jota annetaan sosiaalipalvelulain nojalla,  
on terveyden- ja sairaanhoitolain mukaan maksullista.

 maksukäsitteli jä on saanut uudet  tietosi.  
Jos  tarvitset tietoa  asuntolisästä,  käänny 
 Eläke viranomaisen puoleen.  Ellet jätä 
 tulotietojasi, joudut maksamaan  todellisen 
maksun tai enimmäistaksan mukaisen 
maksun.

Mitä apu maksaa?
• Kotipalvelusta peritään kiinteä 

 tuntimaksu.
• Turvahälyttimestä peritään kiinteä 

kuukausimaksu.

Siihen katsomatta kuinka paljon 
apua sinulle on myönnetty, et joudu 
 koskaan maksamaan enempää kuin 
 enimmäistaksan mukaisen maksun. Eri 
palveluista perittävät maksut käyvät ilmi 
oheisesta hinnastosta. 

Mitä enimmäistaksa 
on? 
Palveluista ja hoivasta perittävälle 
 maksulle on asetettu yläraja. Tätä  rajaa 
kutsutaan enimmäistaksaksi, ja se on 
sama koko maassa. Katso oheista liitettä. 
 Enimmäistaksa muuttuu vuosittain.

Mitä ruoka maksaa?
Hoidon ja hoivan yhteydessä ruoasta 
 perittävät maksut käyvät ilmi liitteestä.

Kuka voi saada 
 palvelua ja hoivaa?
Palvelua ja hoivaa voivat saada  henkilöt, 
jotka sairauden tai jonkin fyysisen, 
 psyykkisen ja/tai sosiaalisen toiminta-
rajoitteen vuoksi tarvitsevat tukea ja apua 
päivittäisessä elämässään. Kysymykseen 
voi tulla esimerkiksi henkilökohtainen 
huolenpito, ostokset tai ruokatoimitukset. 

Saadaksesi palvelua ja hoivaa sinun on 
jätettävä hakemus joko  verkkosivulla 
www.eskilstuna.se tai ottamalla  yhteyttä 
kunnan avuntarpeenkäsittelijään. 
 Avuntarpeenkäsittelijä arvioi sen  jälkeen, 
mitä apua sinulla on oikeus saada.  
 Kunnan maksukäsittelijä laskee maksusi 
ja tekee sitä koskevan päätöksen. Maksu 
vaihtelee annetun avun ja maksukykysi 
perusteella. Kerromme tässä  esitteessä 
eri käsitteistä ja siitä, kenen puoleen  sinun 
tulee kääntyä.

Koska tulotiedot  
on jätettävä?
Sinun on jätettävä tulotietosi kunnan 
maksukäsittelijälle, kun  apupanostukset 
käynnistetään, ja sen jälkeen  k erran 
 vuodessa. Jos tiedot  muuttuvat, 
 ilmoita siitä välittömästi. Maksu 
muuttuu siitä  kuukaudesta alkaen, kun 
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Mitä toimeentulo-
varaus on?
Maksuasi laskettaessa vahvistetaan 
toimeentulovaraus. Toimeentulovaraus 
on asumiskustannustesi ja 
vähimmäissumman summa.

Vähimmäissumman suuruus riippuu 
hintaperusmäärästä. Se tarkistetaan 
vuosittain ja sen suuruudesta päättää 
hallitus. Vähimmäissumman tulee kattaa 
muun muassa:

• elintarvikkeet
• vaatteet ja kengät
• vapaa-aika, hygienia
• kotivakuutus
• taloussähkö
• käyttötarvikkeet
• matkat
• hammashuolto
• avoin terveyden- ja sairaanhoito ja 

lääkkeet
• huonekalut ja taloustarvikkeet
• media, kiinteä puhelin, internet ym.

Toimeentulovaraus 
voi nousta tai 
laskea
Toimeentulovarausta korotetaan 
automaattisesti, jos teet ateriatilauksen 
kunnalta tai jos olet alle 61-vuotias. 
Jos sinulla jostakin muusta syystä 
on ylimääräisiä kuluja, ilmoita asiasta 
maksukäsittelijällesi. Tällaisia kuluja voivat 
olla esimerkiksi uskotun miehen avusta 
aiheutuvat kulut ja lasten elatusmaksut. 
Ylimääräisten kulujen on oltava vähintään 
200 kruunua kuukaudessa vähintään 
kymmenenä kuukautena vuodessa.

Toimeentulovarausta voidaan alentaa, jos 
asut erityisasunnossa, jolloin esimerkiksi 
sänky, taloussähkö ja käyttötarvikkeet 
sisältyvät asumismaksuun.

Kun muutat hoito- 
ja hoiva-asuntoon
Sinulta peritään vuokra ja maksu hoivasta 
ja ruokatilauksesta.

Mitä asumismaksu 
on?
Jos asut erityisasunnossa, eikä sinulla ole 
vuokrasopimusta, maksat asumismaksun. 
Asumismaksu perustuu huoneen tasoon 
ja maksuvaraasi. 

Mitä lasketaan 
 tuloiksi? 
Tuloiksi lasketaan eläke, palkka, sairaus-
korvaus ja pääomatulot (laki eläkeläisille 
ym. maksettavasta asuntolisästä). 
Lisätietoa siitä, mitä tuloiksi lasketaan, 
saat maksukäsittelijöiltä. Ilmoita 
asiasta maksukäsittelijällesi, kun tulosi 
muuttuvat. Varallisuutesi ei vaikuta 
maksuun. 

Avioliitossa ja rekisteröidyssä 
parisuhteessa elävien tulot lasketaan 
yhteen ja jaetaan kahdella. Puolisot 
maksavat sen jälkeen maksun kumpikin 
erikseen. 

Jos elät avoliitossa, sinut lasketaan yksin 
asuvaksi ja maksusi perustuu vain omiin 
tuloihisi. Vuokra jaetaan kahtia.

Jos saat apua siivoukseen, taloudenhoi-
toon tai vaatehuoltoon ja asut yhdessä 
jonkun kanssa, maksu jaetaan tasan 
 keskenänne.  



Mitä maksuvara 
on? 
Maksuvaralla tarkoitetaan nettotuloja 
vähennettyinä toimeentulovarauksella.  
Siihen katsomatta, kuinka paljon apua 
saat, et joudu koskaan maksamaan 
enempää kuin mihin maksuvarasi riittää.

Maksu lasketaan 
näin:
Maksusi lasketaan seuraavasti:

1. laskemme ensin nettotulosi.

2. sen jälkeen vahvistamme 
 toimeentulovarauksesi

3. seuraavaksi laskemme maksuvarasi 
vähentämällä toimeentulovarauksen 
nettotuloistasi (kohta 1 miinus kohta 2)

4. maksut, jotka maksat eri palveluista, 
lasketaan yhteen

5. Maksu vahvistetaan, ja tällöin 
otetaan huomioon enimmäistaksa ja 
maksuvarasi.

Ellet halua antaa tietoja meille, sinulta 
peritään kunnan taksan mukainen maksu 
ilman vähennyksiä.

Kuinka poissaolo 
vaikuttaa 
maksuun?
Ollessasi poissa kodistasi lasketaan 
todellinen maksu, josta tehdään 
mahdolliset vähennykset enimmäistaksan 
tai alentuneen maksuvaran johdosta. 
Se merkitsee, että vaikka olisitkin ollut 
poissa osan kuukaudesta, laskusi voi olla 
samansuuruinen kuin ollessasi kotona 
koko kuukauden.

Mitä maksulle 
tapahtuu, ellen saa 
aputoimia?
Palvelujen, hoivan ja ruoan 
kuukausimaksua alennetaan 
ensimmäisestä päivästä alkaen:

• jos myönnetyt aputoimet jäävät 
 toteuttamatta kunnasta johtuvasta 
syystä

• sairaalahoidon yhteydessä

• jos olet itse perunut ne vähintään  
7 päivää etukäteen matkan tai 
 vastaavan johdosta.
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Koska lasku tulee?
Saat aina kuukauden puolivälissä laskun, 
joka on maksettava kuun lopussa. Lasku 
koskee edellisen kuukauden hoito- ja 
hoivamaksua ja mahdollisia ruokakuluja. 
Voit maksaa suoraveloituksella tai 
e-laskulla.

Asuntolisä
Sekä omassa asunnossa että hoito - ja  
hoiva-asunnossa asuvat voivat hakea  
asuntolisää. Haet asuntolisää Eläke-
viranomaiselta, jos olet 65-vuotias tai sitä 
vanhempi. Jos olet alle 65-vuotias, haet 
asuntolisää Vakuutuskassalta.

Kunnallinen 
 asuntolisä (KBF)
Voit hakea kunnallista asuntolisää, 
jos sinulla on jokin toimintarajoite ja 
jos olet kirjoilla Eskilstunan kunnassa. 
Edellytyksenä on myös, että olet saanut 
apupäätöksen asunnosta, jossa saat 
erityistä tukea, ja että Vakuutuskassa 
maksaa sinulle korkeinta myönnettävää 
asuntolisää.

Hakulomake ja lisätietoa on osoitteessa 
www.eskilstuna.se kohdassa kommunalt 
bostadstillägg.

Omaisvaltuus 
Omaisvaltuus antaa omaisellesi oikeuden 
edustaa sinua esimerkiksi  sairastumisen 
yhteydessä. Valtuus koskee lähinnä 
 yksinkertaisia arkisia taloudellisia  asioita 
tai muita arjen asioita. Omaisvaltuus 
ei anna omaisellesi automaattisesti 
 oikeutta saada tietoa sinua  koskevista 
 salassapidettävistä tiedoista, vaan 
 salassapito on aina harkittava erikseen.  

Edustaessaan sinua omaisesi tekee sen 
aina vahingonkorvausvastuun alaisena. 

Seuraavat omaiset ovat kelpoisia 
 edustamaan sinua vuorojärjestyksessä: 

1. puolisosi tai avopuolisosi 

2. lapsesi 

3. lapsenlapsesi 

4. vanhempasi 

5. sisaruksesi

6. sisarustesi lapset.

Valtakirja
Voit myös antaa jollekulle toiselle 
valtakirjan, niin että hän voi edustaa 
sinua. Valtakirja voi olla suullinen tai 
kirjallinen. Valtakirja koskee nykyhetkeä  
ja vain sitä erityistilannetta, jota varten  
se on annettu.

GDPR (General Data 
Protection Regulation)
Ne tiedot, jotka annat kunnalle ja jotka 
kunta hankkii muilta viranomaisilta 
maksuasiassasi, käsitellään ja tallennetaan 
elektronisesti kunnan tietokone-
järjestelmään EU:n tietosuoja-asetuksen 
(GDPR) määräysten mukaisesti. 

Lisätietoa henkilötietojen käsittelystä on 
osoitteessa www.eskilstuna.se/GDPR

Jos olet 
tyytymätön
Jos olet tyytymätön maksupäätökseen, 
voit valittaa siitä hallinto-oikeuteen.
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Yhteystiedot
Hoito- ja hoivalautakunta
Puhelin: 016-710 10 00 

Verkkosivut: www.eskilstuna.se
 
Avuntarvetoimisto
• Avuntarpeenkäsittelijä
• Asunnonsopeuttamiskäsittelijä
• Maksukäsittelijä

Aukioloajat: 08:00-12:00, 13.00-16.00

Postiosoite Eskilstuna:
Eskilstuna kommun
Vård- och omsorgsförvaltningen
Biståndskontoret, Fröslunda centrum
631 86 Eskilstuna
sähköposti: vf.bistand@eskilstuna.se

Muita puhelinnumeroja
Vakuutuskassa: 0771-524 524
Verovirasto: 0771-567 567
Eläkeviranomainen: 0771-776 776
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