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Avuntarpeenarvioijat

Sähköinen lasku

Avustushakemukset esim. kotipalvelusta, erityisasunnosta, lyhytaikaisasumisesta, päivätoiminnasta, saattajapalvelusta tai omaisten
lomituksesta käsittelevät hoito- ja hoivasektorin
avuntarpeenarvioijat. Avuntarpeenarvioijat
selvittävät tarpeet ja päättävät sosiaalipalvelulain
mukaisista toimenpiteistä. Saavutat heidät
yhteyskeskuksen kautta.

Tietosuoja-asetus

Suoraveloitus

Maksamalla laskut suoraveloituksen kautta tililtä
automaattisesti ei tarvitse itse huolehtia maksujen
eräpäivistä.
Hoito- ja hoivasektori lähettää laskun noin 15
päivää ennen eräpäivää. Suoraveloituksen järjestät
pankkisi kautta. Ota myös yhteys pankkiisi, jos
haluat lopettaa suoraveloituksen.

Sinä, joka saat apua Skövden kunnalta kotipalvelun,
erityisasumisen, päivätoiminnan tai muun toimenpiteen
muodossa, suoritat myönnetystä avusta maksun. Tässä
esitteessä annamme tietoja muutamista tavallisista
käsitteistä ja näytämme myös, miten maksujen summat
lasketaan.
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Internetpankkia käyttävä voi saada sähköisen
laskun paperilaskun sijasta. Ilmoitus tästä
tehdään Internetpankin kautta.
Tietosuoja-asetus (GDPR, The General Data
Protection Regulation) on tarkoitettu
yksityishenkilöiden perusoikeuksien ja vapauksien
suojelemiseen, erityisesti heidän henkilötietojen
suojaamiseksi.
Osoitteessa www.skovde.se/personuppgifter voit
saada tietoa oikeuksistasi ja mahdollisuuksistasi ja
siitä, mistä löytyy lisää tietoa.

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: skovde.se
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Joitakin käsitteitä

Maksut 2021
Toimenpiteet
Ostospalvelu
Hälytin
Saattajapalvelu

370 kr/kk
370 kr/kk
370 kr/kk
370 kr/kk
370 kr/kk
1 176 kr/kk
1 176 kr/kk
2 139 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
Ruokamaksu

Lyhytaikaisasuminen

159 kr/kk
4 509 kr/kk
0-2 139 kr/kk
0-71 kr/päivä
150 kr/päivä

Päivätoiminta

Hoiva, enintään
Matkat päivätoimintaan
Aamiainen
Lounas

0-71 kr/päivä
60 kr/matka
(enintään 490 kr/kk)
21 kr
60 kr

Tulokysely

Ateriat
Lounas eläkeläisille, joilla on
avustustoimenpiteitä
Lounas muut
Lounas LSS

Sinä, joka saat apua Skövden kunnalta kotipalvelun, erityisasumisen, päivätoiminnan tai muun
toimenpiteen muodossa, suoritat myönnetystä
avusta maksun. Tässä esitteessä annamme tietoja
muutamista tavallisista käsitteistä ja näytämme
myös, miten maksujen summat lasketaan.

60 kr
67 kr
60 kr

Ruoka ei sisälly enimmäistaksaan

Maksujen suuruus, kun saat apua Skövden kunnalta,
perustuu tuloihin. Kun saat ensimmäistä kertaa
avuntarveharkittua apua, turvahälyttimen tai muutat
vanhainkotiin, saat tulokyselylomakkeen.
Tulokyselylomakkeeseen (Inkomstförfrågan) tulee
täyttää:

Enimmäistaksaan sisältyy kaikki kustannukset
avusta, mutta mahdolliset kustannukset ruoasta
ja matkoista lisätään aina.

•

Kysymykset maksuista

•

Maksuihin liittyvissä kysymyksissä voi kääntyä
avustusyksikön maksunkäsittelijöiden puoleen.
Saavutat heidät yhteyskeskuksen kautta.

kaikki tulot lukuun ottamatta yleistä
eläkettä tai sairauspäivärahaa (nämä
tiedot saamme automaattisesti
Vakuutuskassasta/Eläkevirastosta).
asuinkustannuksesi, sekä mahdolliset
pääomatulot, esimerkiksi osakkeiden/
rahastojen osingot.

Naimisissa olevien henkilöiden tulot veronvähennyksen jälkeen (ns. nettotulo) lasketaan yhteen ja jaetaan
kahdella. Näin tehdään, vaikka ette asu yhdessä. Olet
itse velvollinen ilmoittamaan vuoden aikana tapahtuneista olosuhteiden muutoksista, jotka voivat vaikuttaa
maksun suuruuteen. Toimenpiteistä peritään enimmäistaksa siihen saakka, kunnes olemme saaneet
tulotiedot. Voit myös kieltäytyä antamasta tulotietoja
ja maksaa laskussa oleva summa. Se ei koskaan ole
suurempi kuin enimmäistaksa.

Omaisuus

Tiedot pankkisäästöistä tai muista varoista eivät sisälly
maksun laskentaan. Ainoastaan p
 ääoman korot ja
arvopapereiden todelliset osingot.

Vähimmäissumma
Vähimmäissumma vastaa normaaleja kustannuksia
esimerkiksi ruoasta, vaatteista, puhelimesta, sanomalehdistä, TV-luvasta, kulutustavaroista, kotivakuutuksesta, terveyden- ja sairaanhoidosta, lääkkeistä ja
henkilökohtaisista kuluista.
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Vähimmäissumman määrä voi erota riippuen siitä,
asutko vanhainkodissa tai omassa asunnossa ja se
koskee aina henkilöä. Vähimmäissumma on kaikille
sama koko maassa, mutta summa vaihtelee sen
mukaan onko henkilö alle tai yli 65-vuotias, yksin tai
yhdessä asuva.

Vähimmäissummat 2021

Yksin asuva yli 65-vuotias
Yksin asuva alle 65-vuotias
Yhdessä asuva yli 65-vuotias
Yhdessä asuva alle 65-vuotias
Vanhainkoti

5 373 kruunua
5 910 kruunua
4 540 kruunua
4 994 kruunua
6 916 kruunua

Toimeentulovaraus

Toimeentulovaraus koostuu asuinkustannuksesta
ja vähimmäissummasta.
Toimeentulovarausta voidaan nostaa, mikäli
henkilöllä on jokin pitkäaikainen (vähintään 6
kuukautta) kustannus vähintään 300 kr/
kuukaudessa, joka ei ole normaali elinkustannus,
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 maksettava
kotipalvelumaksu. Mikäli se on pienempi,
kotipalvelumaksua ei tarvitse maksaa. Sinun ei
koskaan tarvitse maksaa maksuvaraa enempää tai
enintään enimmäistaksa.
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Maksujen laskeminen
Maksuvara lasketaan yksinkertaistettuna seuraavalla tavalla:

Nettotulot kuukaudessa
Eläke

........................................

Korkotulot

........................................

Asuntolisä

........................................

Tulojen summa

+

........................................

Toimeentulovaraus
Enimmäistaksa

Tuloista riippumatta kukaan ei maksa enempää
kuin 2 139 kruunua kuukaudessa kotipalvelusta,
päivätoiminnasta ja kunnallisesta terveyden- ja
sairaanhoidosta. Sitä kutsutaan enimmäistaksaksi
ja se koskee yhtä henkilöä. Enimmäistaksaan ei
sisälly ruoka ja matkat.
Päätös maksusta ja toimeentulovarauksesta
Kun saat apua ensimmäisen kerran tai maksua
muutetaan, saat aina päätöksen, jossa kerrotaan
mitä toimenpiteitä saat ja kuinka paljon maksat
niistä.
Poissaolo
Jos et jostain syystä tarvitse apuasi, kerro siitä
henkilökunnalle mahdollisimman pian. Jos olet
ilmoittanut asiasta vähintään 7 päivää etukäteen,
saatat olla oikeutettu vähennykseen maksustasi.
Maksu turvahälyttimestä peritään aina myös
poissaoloajalta. Erityisasunnossa asuville tehdään
poissaolovähennys ruoasta, sähköstä ja mahdollisesta kotipalvelumaksusta. Erityisasunnon
vuokrasta ei tehdä poissaolovähennystä.
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........................................

Tasaus kaksinkertaisista
asumiskustannuksista

........................................

Jos palveluasuntoon tai vanhainkotiin muuttavalle aiheutuu tietyksi ajaksi kaksinkertaiset
asuinkustannukset, hänellä voi olla oikeus
vuokrantasaukseen (tai ei lainkaan vuokran
maksamiseen) enintään neljän kuukauden ajan.
Tämän vuokrantasauksen voi ainoastaan myöntää 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 taloudellisesti,
voi hakea sosiaalipalvelulain 4 luvun 1§ mukaista
toimeentulotukea.

........................................

Maksuvara

=

........................................

Asiaa koskeviin kysymyksiin vastaavat
maksunkäsittelijät.
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