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Hintaluettelo Hoito & Hoiva 2022 
Tämä lehtinen sisältää tämän vuoden hoito- ja hoivamaksut.  Löydät myös 

summat, jotka ohjaavat joitakin kustannuksia. Lue tietolehtisestä, miten 

laskemme maksut ja mistä osasta tulojasi voimme periä maksuja. 

Hoito- ja hoivamaksut  

 

Hintaperusmäärä 
Hintaperusmäärä on indeksi, jota käytetään eri etuuksien ja maksujen laskemiseen 

Ruotsissa. Hintaperusmäärää sääntelee sosiaalivakuutuskaari ja se lasketaan uudelleen 

vuosittain yhteiskunnan yleisen hintatilanteen perusteella. 

Vuoden 2022 hintaperusmäärä on 48 300 kruunua. 

 
 

Maksimitaksa, korkeakustannussuoja 
Maksimitaksa on korkeakustannussuoja, sosiaalipalvelulaissa asetettu katto maksuille. 

Maksimitaksa tarkistetaan hintaperusmäärällä joka vuosi. 

Vuoden 2022 maksimitaksa on 2 170 kruunua per kuukausi. 

 
 

Minimisumma 
Minimisumma on vakiosumma elinkustannuksille, jotka eivät liity asumiseen. Summaa 

sääntelee sosiaalipalvelulaki ja se perustuu hintaperusmäärään. 

 

 
Minimisumma 2022 (per kuukausi) 

 

 yli 61-vuotiaat  alle 61-vuotiaat 

Yksin elävä 5 653 kruunua 6 218 kruunua 

Puolisot ja avopuolisot 4 707 kruunua 5 178 kruunua 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoito- ja hoivahallinto  
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Hoivamaksut, sisältyvät 

korkeakustannussuojaan 
Et saa koskaan maksaa näistä toimenpiteistä 

maksimitaksaa enempää, riippumatta siitä, kuinka suuret 

tarpeesi ovat. 

 

 

Toimenpide Hinta Kommentti 

 
 

Kotipalvelu 

 

 
350 kruunua per tunti 

 

Maksat vain tunneista, jolloin 

henkilökunta on todella luonasi, 

riippumatta siitä, kuinka monta 

tuntia sinulle myönnetään 

avustuspäätöksessä. 

 
 
 

Lyhytaikaishoito 

 

 
242 kruunua per 

vuorokausi (enintään) 

Kustannusten jakautuma: 101 

kruunua ruoka, 71 kruunua asunto 

ja 70 kruunua hoiva. Vain 

hoivakustannus sisältyy 

korkeakustannussuojaan. 

 
 

Turvahälytin 

 

 
300 kruunua 
kuukaudessa 

 

Kuukausimaksun lisäksi maksat 

hälytyskäynteihin käytetyn ajan, 

tuntihinta on sama kuin 

kotipalvelussa, 350 kruunua per 

tunti. 

 
 

Nattro-kamera 

 
 

300 kruunua 
kuukaudessa 

 
Kuukausimaksun lisäksi maksat 

hälytyskäyntiin käytetyn ajan, 

tuntihinta on sama kuin 

kotipalvelussa, 350 kruunua per 

tunti 

 

Kotisairaan-
hoito, kiinteät 
toimenpiteet 
(kirjoilla) 

 

260 kruunua 
kuukaudessa 

Joskus kotisairaanhoidon tehtävät 

siirretään kotipalveluun. Silloin 

maksat kuten kotipalvelusta 350 

kruunua per tunti 

 
 

 
Kotisairaanhoito, 
tilapäiset 
toimenpiteet 

 

Päiväsaikaan, arkisin 110 

kruunua per käynti 

Iltaisin, öisin ja 

viikonloppuisin 

190 kruunua 

 

 
 Maksat vain yhden käynnin 

päivässä, vaikka tarvitsisit useita 

käyntejä. 
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Ruokamaksut, 

eivät sisälly korkeakustannussuojaan 
Ruokakustannukset eivät sisälly korkeakustannussuojaan. Tämä pätee myös silloin, 

kun ruoka saadaan kauttamme majoituspaikassa, päivätoiminnassa tai toimitettuna 

kotiin. 

Peruutus 

Peruutuksen sattuessa tehdään vähennys, mutta joudut maksamaan yhdestä 

karenssipäivästä. Jos ilmoitat asiasta vähintään kuukautta etukäteen, sinun ei tarvitse 

maksaa karenssipäivästä. Akuutin poissaolon/sairaalassa olon yhteydessä sinun ei 

myöskään tarvitse maksaa karenssipäivästä. 

  Ruoka erityisasunnossa (vanhustenasunto) 

Vuonna 2022 ruokakustannus on 3 432 kruunua per kuukausi. Hintaan sisältyvät kaikki ateriat. 
 

Kotiin toimitettu lämminruoka laatikossa (avustusarvioitu) 

 Tilataan tilauksena. Voit valita viisi tai seitsemän laatikkoa viikossa. 

Seitsemän laatikkoa viikossa maksaa 1 862 kruunua 

kuukaudessa. Viisi laatikkoa viikossa maksaa 1 330 

kruunua kuukaudessa. 

Ruoka Tunadalin ja Nygårdenin ravintoloissa 

Lounas/lounaslaatikko 65 kruunua/55 kruunua 

Illallinen 1 55 kruunua 

Illallinen 2 37 kruunua 
 

Lounas ja ilta-ateria1 

 Hinta sisältää pääruoan ja salaatin tai vihannesraasteen.  Lisäksi voi ostaa pehmeää tai 

kovaa leipää, voileipämargariinia, lasillisen valinnaista juomaa ja kahvia. 

Illallinen 2 

Ateria on yksinkertaisempi lämminruoka salaatin tai vihannesraasteen kera. 
 

Ruoka ja matkustaminen päivätoiminnassa 

Itse päivätoiminta on ilmainen, mutta lounas ja matkat ovat maksullisia. Nämä 

kustannukset eivät sisälly korkeakustannussuojaan. 

Ruoka maksaa 55 kruunua per kerta. 

Matka maksaa 50 kruunua per matka 

yhteen suuntaan. 
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Muut kustannukset, 

jotka eivät sisälly korkeakustannussuojaan 

Vuokra   erityisasunnossa (vanhustenasunto) 

Asunnon vuokra vanhustentalossa määräytyy standardin, neliömetrien ja sijainnin 

perusteella, ja voi siksi vaihdella riippuen missä hoivakodissa asuu ja minkä asunnon 

vuokraa. Vuokra veloitetaan etukäteen. 

Käyttötarvikkeet   erityisasunnossa 

Erä ”käyttötarvikkeet jne.” maksupäätöksessäsi on pakollinen lisä 

toimeentulovaraukseesi, joka menee tuotteisiin, jotka ostetaan yhdessä hoitokotiin. 

Käyttöartikkeleihin sisältyvät muun muassa hoitovuode ja patja, siivoustarvikkeet, 

pesulaput, wc-paperi ja keittiöpyyhkeet, pesuaine ja huuhteluaine, ruokalaput, 

roskapussit ja lamput kiinteissä valaisimissa. 

 
 

Yhteystiedot 
 Ota yhteyttä talousassistentteihimme, jos sinulla on kysyttävää tai mietteitä maksuista: 

Ulla Andersson 

0221–255 11 

ulla.andersson@koping.se 

Linda Johansson 

0221-253 07 

lindamari.johansson@koping.se 
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