
 

 

Hoito- ja hoivamaksut 
Voimme periä maksuja tuki- ja avustustoimistamme, esimerkiksi kotipalvelusta, 
päivätoiminnasta ja erityisasumisesta (vanhustenasunto). Sitä säännellään 
sosiaalipalvelulaissa. Se, kuinka paljon maksat, määräytyy olosuhteidesi perusteella. 
Yksinkertaistettuna voidaan sanoa, että jos vähennät elin- ja asumiskustannukset 
kokonaistuloistasi, saat esiin näin maksukykysi, eli maksuvarasi. Voimme ottaa 
maksuja vain maksuvarastasi.  

Maksuperusteet  
kokonaistulot 
Maksuperuste on se tulo kuukaudessa, 
jonka sinun oletetaan saavan lähimpien  
12 kuukauden aikana, mukaan lukien 
pääomatulot ja asumislisä. 
Puolison tulot lasketaan puoleksi 
kokonaistuloista. 
 
Toimeentulovaraus, 
elinkustannukset 
ja asumiskustannukset 
Veloittamamme maksut eivät saa olla 
suurempia kuin että jäljelle jää summa 
tavanomaisiin elinkustannuksiin  
(mukaan lukien asumiskustannukset). 
Tätä summaa kutsutaan 
toimentulovaraukseksi. 
Toimeentulovaraus on  minimisumma 
(elinkustannusten vakiosumme) plus 
asumiskustannukset. 
On tärkeää ymmärtää, että sinulle ei 
välttämättä jää jäljelle 
toimeentulovaraustasi. Se riippuu siitä, 
kuinka suuret muut kustannuksesi ovat.  
Toimeentulovaraus ei kuitenkaan saa 
sisältyä maksuvaraasi. 
Maksupäätöksissämme näet 
minimisumman ja asumiskustannuksen 
erillisinä erinä, jotta olisi helpompi 
nähdä, kuinka suuri asunnoissamme 
asuvien vuokra on. 
 

Minimisumma 
elinkustannus 
Minimisumma on puolestaan 
vakiosumma elinkustannuksista, jotka 
eivät liity asumiseen. Summa on  
säädetty sosiaalipalvelulaissa ja se 
perustuu perusmäärään. Minimisumma  
säädetään erityisten olosuhteidesi 
mukaan. 
 
Korotettu minimisumma  
tarpeen ollessa pysyvä 
Voit saada suuremman minimisumman, 
jos sinulla on "pysyvä tarve 
merkittävälle summalle". Kyse voi olla 
esimerkiksi ruokakustannuksista 
asuessasi erityisasunnossa, tai 
kustannus uskotusta miehestä. 
 
Alennettu minimisumma  
jos kustannus on jo katettu  
Minimisummaa pienennetään, jos 
katettavat kustannukset on jo maksettu 
muulla tavalla, esimerkiksi 
sisällyttämällä ne vuokraan tai 
hoivamaksuun tai että niitä tarjotaan 
ilmaiseksi. 
Sinun ei tarvitse tehdä mitään 
saadaksesi minimisummasi säännellyksi 
– se lasketaan 
tulotiedustelulomakkeessa antamiesi 
tietojen perusteella. 
 

 

 
 
Maksuvara  
maksukyky 
Maksuperusteet miinus laskettu toimeentulovarauksesi antaa tulokseksi juuri sinun 
maksuvarasi. Maksuvara voi olla 0 kruunun ja enimmäistaksan välillä. Tämä merkitsee 
sitä, että jos sinulla on pienet tulot, voi olla niin, että emme voi ottaa mitään maksua, 
samalla kun suurituloisen ei koskaan tarvitse maksaa enempää kuin enimmäistaksan.  
Voit myös halutessasi maksaa enimmäistaksan, jos et halua antaa meille tulotietoja. 

 
Hintaperusmäärä  
indeksi maksujen laskemiseksi 
Hintaperusmäärä on indeksi, jota 
käytetään laskettaessa eri etuuksia ja 
maksuja Ruotsissa. Hintaperusmäärää 
säännellään sosiaalivakuutuskaaressa, ja 
se tarkistetaan joka vuosi yhteiskunnan  
yleisen hintatason mukaan. 
 

 
Maksimitaksa 
 korkeakustannussuoja 
Maksimitaksa on maksukatto 
sosiaalipalvelulain määräämille 
maksuille. Maksimitaksa tarkistetaan 
hintaperusmäärällä joka vuosi. 
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Avioparit 
Jos olet naimisissa ja sinä tai kumppanisi 
muutat pysyvästi vanhustenasuntoon,  
teillä kummallakin on oikeus pitää varoja 
omiin asumiskustannuksiin ja 
minimisumma yksin elävälle.  
 
Kaksinkertaiset 
asumiskustannukset  
yksin elävälle 
Jos muutat pysyvästi 
vanhustenasuntoon, sinulla pitäisi  
olla mahdollisuus päästä eroon vanhasta 
asunnostasi kohtuullisessa ajassa. Jos 
elät yksin ja saat kaksinkertaiset 
asumiskustannukset, sinulla on 
mahdollisuus hakea väliaikaisesti 
alennettuja maksuja. Oikeus on 
voimassa enintään kolme kuukautta siitä 

Sähköinen lasku 
Jos sinulla on verkkopankki, voit 
halutessasi maksaa sähköisellä laskulla. 
Kaikki maksutiedot on silloin jo täytetty 
ja sinun tarvitsee vain hyväksyä lasku. 
Ilmoitat, että haluat sähköiset laskut 
verkkopankkiisi. 
Sinun on annettava laskussa oleva 
asiakasnumero. Esimerkki hoidon & 
hoivan asiakasnumerosta:   
VOO123456789.   
Voit liittää sähköiset laskut 
suoraveloitukseen. 
 
Lomakkeet 
Saat tarvitsemasi lomakkeet 
talousassistenteiltamme, tai voit noutaa 
ne itse kunnan kotisivulta. 
 



päivästä lähtien, kun sinulle tarjottiin 
paikkaa luonamme ja vähennykset 
tehdään enintään alhaisimmilla 
asumiskustannuksilla.   
Oikeus on olemassa vain, jos 
maksuvarastasi tulee negatiivinen.  
Lisäämme sitten kaksinkertaisen 
vuokran maksulaskelmaan. Haku 
tapahtuu lomakkeella. 
 
Tulotiedot 
Jotta voimme laskea maksusi, annat 
tiedot tuloistasi ja 
asumiskustannuksistasi lomakkeella 
tulotiedustelu/Inkomstförfrågan. 
Jokaisen vuoden alussa sinun on 
annettava tiedot tulevalle vuodelle. Jos 
vuoden aikana tapahtuu muutoksia, olet 
velvollinen antamaan uudet tiedot 
mahdollisimman pian. Emme tee 
muutoksia takautuvasti, vaan sinun 
tulee itse huolehtia, että ilmoitat 
muutoksista ajoissa.  
Sinulla on oikeus olla antamatta meille 
tietoja, ja sen sijaan hyväksyä, että 
veloitamme täyden maksun, 
maksimitaksan. Voit tehdä tämän myös 
lomakkeella. Jos et jostakin syystä  anna 
meille mitään tietoja, veloitamme 
täyden maksun.   
 
Suoraveloitus 
Voit maksaa laskusi käyttämällä 
suoravelotusta , hakemus tehdään 
meille lomakkeella. 
 

Henkilötiedot 
Sinulta saamamme henkilötiedot on 
rekisteröity ja tallennettu Köpingin 
kunnan tietorekisteriin yleisen 
tietosuoja-asetuksen (GDPR) 
mukaisesti.  Lue lisää osoitteessa  
koping.se/gdpr  
 
Muutoksenhaku päätöksiin 
Voit valittaa maksupäätöksestäsi 
yleiseen hallinto-oikeuteen 
sosiaalipalvelulain 16 luvun 3 § 
määräysten mukaan. Toimita valitus 
silloin meille ja me välitämme sen sitten 
hallinto-oikeudelle, ellemme itse päätä 
muuttaa päätöstä.   
Kirjeessäsi on oltava tiedot siitä, mihin 
päätökseen haluat hakea muutosta, 
miksi mielestäsi päätös  
on virheellinen ja minkä muutoksen 
haluat. Liitä mukaan asiakirjat tai muu, 
jonka katsot tukevan näkemystäsi. 
Kunnan on saatava valituksesi kolmen 
viikon kuluessa siitä päivästä, jona sait 
päätöksen tiedoksesi. Voit saada 
lisätietoja talousassistenteiltamme. 
 

 
 
 
 

Ota yhteyttä 
Ulla Andersson 
Talousassistentti 
0221–255 11 
ulla.andersson@koping.se 
Linda Johansson 
Talousassistentti 
0221–253 07 
lindamari.johansson@koping.se 

 
Lomakkeet, valitukset 
ja muut tiedustelut 
tulee lähettää 
osoitteeseen 
KÖPINGS KOMMUN 
VÅRD & OMSORG 
AVGIFTER 
731 85 KÖPING 
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