
www.umea.se/kommun

Tietoa tukea ja hoivaa koskevista 
maksuista sinulle, joka asut tavallisessa 
asunnossa tai palvelutalossa

Kotiavun sekä  
terveyden ja

sairaanhoidon 
maksut

Avgifter för hjälp i hemmet  
samt hälso- och sjukvård



Esitteen tiedot on päivitetty 14.2.2020.
Voit myös kuunnella tiedot verkkosivustostamme.
www.umea.se/omsorg
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Kotiavun sekä terveyden ja 
 sairaanhoidon maksut
Jos saat kotiapua tai terveyden- ja sairaanhoidon palveluja  
kotiisi, maksat saamistasi palveluista. Maksun suuruus määräytyy 
 avuntarpeesi ja maksuvarasi mukaan.

Maksut
Siivousmaksu
Yksi siivouskerta/kk:  356 kruunua/kk
Siivous joka kolmas viikko: 534 kruunua/kk
Kaksi siivouskertaa/kk:  712 kruunua/kk

Voit vaihtaa siivouskerran ikkunanpesuun, jääkaapin ja pakastimen
sulattamiseen sekä uunin puhdistukseen.

Kotiavun maksutasot
Maksu määräytyy sen mukaan, miten paljon tarvitset apua
kotonasi (esimerkiksi peseytymiseen, pukemiseen ja riisumiseen,
kaupassakäyntiin, ruoanlaittoon, valvontaan tai sosiaaliseen
kanssakäymiseen). Saamastasi päätöksestä ilmenee, millaista apua
sinulle on myönnetty.

Taso 1:  313 kruunua/kk (enintään 5 tuntia viikossa)
Taso 2:  623 kruunua/kk (5–9,99 tuntia viikossa)
Taso 3:  874 kruunua/kk (10–19,99 tuntia viikossa)
Taso 4:  1 061 kruunua/kk (20 tuntia viikossa tai enemmän)

Alle 20-vuotiaiden lasten ja nuorten kotiinsa saama  
apu on maksutonta.

Turvaranneke
229 kruunua/kk

Terveyden- ja sairaanhoito kotona
200 kr/käynti aina suurkustannusuojaan saakka 1 100 kr/12 kuukautta
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Apuvälineet
Suihkutuoli 300 kr (kertamaksu)
Kylpylauta   100 kr (kertamaksu)

Sähkölla toimiva pyörätuoli     85 kr/kuukausi
Työtuoli                                        42 kr/kuukausi
Kuljetuspyörätuoli                     25 kr/kuukausi
Suurkustannussuoja apuvälineille/12 kuukautta: 1 800 kr

Todistus asunnon sopeuttamisesta               500 kr/todistus
ADL-todistus                                                      1 000 kr/todistus

Ateriapalvelumaksut
Yksittäiset annokset Kuukausitilaus*
Aamiainen 23 kruunua/annos Aamiainen 431 kruunua/kk

Lounas 59 kruunua/annos Lounas 1 167 kruunua/kk

Päivällinen 59 kruunua/annos Välipala (2 kpl) 377 kruunua/kk

Päivällinen 1 167 kruunua/kk

Yhteensä enintään: 3 141 kruunua/kk

*Ainoastaan sinulla, jolla on päätös tuesta ruokaan jos asut tavallisesti tai 
jos asut palvelutalossa ja tilaat vähintään 20 annosta/kuukausi, voit ostaa 
tilauksen kuukausittain.

Tavalliseen asuntoon voidaan toimittaa ainoastaan  
lounaita ja päivällisiä.

Miten maksu määräytyy?
Maksamasi maksu voi todellisuudessa olla pienempi kuin yllä ilmoi-
tetut määrät, sillä se määräytyy maksuvarasi perusteella. Tuloina 
otetaan huomioon palkka, sairauspäiväraha, vanhempainraha, 
työllistämistuki, työttömyyskorvaus, eläke, elinkorko, irtisanomiskor-
vaus, opintotuki ja elatustuki sekä tukien ennakkosuoritukset. Myös 
asumistuki ja asumislisä lasketaan mukaan tuloihin. 

Maksua määriteltäessä otetaan huomioon, että sinulle on jäätä-
vä käyttöösi tietty vähimmäissumma käyttörahaa. Käyttöraha on 
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 tarkoitettu kattamaan sellaisia menoja kuin ruoka, vaatteet,  kengät, 
vapaa-aika, henkilökohtainen hygienia, talous- ja kulutustavarat, huo-
nekalut, sanomalehti, radio, televisio, sähkö, kotivakuutus, lääkäri- ja 
hammaslääkäripalvelut, lääkkeet ja matkat.

Käyttörahan suuruus
Yksin asuvat 5 339 kruunua/kk
Yhdessä asuvat 4 512 kruunua/kk
Käyttöraha voidaan määrittää tätä suuremmaksi, jos sinulla on lisäkus-
tannuksia, joita aiheuttavat esimerkiksi
• ateriapalvelun myöntäminen sinulle tai ruokailu  vanhustenhuollon 

ruokaloissa
• alaikäisten lasten elatusvelvollisuus tai
• edunvalvojalle maksettavat palkkiot

Maksun enimmäismäärä
2 125 kruunua/kk (sisältää kotiavun, siivouksen, turvarannekkeen
sekä kotona tapahtuvan terveyden- ja sairaanhoidon)

Muut maksut
Päivätoiminta: 61 kruunua/päivä
Lyhytaikainen asuminen: 163 kruunua/vrk
Jalkahoito: 398 kruunua/kerta
Terveyden- ja sairaanhoito kotona (sinulle jolla ei ole kotipalvelua)
200 kr/käynti aina suurkustannusuojaan saakka 1 100 kr/12 kuukautta

Hyvä tietää
Jos olet poissa kotoa, maksu pienenee
Jos et tarvitse kotipalvelua vähintään 7 vuorokauden aikana ollessasi 
esimerkiksi matkoilla, vähennetään maksusta tietty osa päivittäin 8. 
päivästa alkaen (tämä koskee vain hoito- ja hoivamaksua).

Jos jostain syystä saat kotiisi siivouspalvelun vain kerran kuussa tavalli-
sen kahden kerran sijaan, siivousmaksusi puolitetaan.

Turvarannekemaksu pysyy kuitenkin ennallaan riippumatta siitä, oletko 
kotona vai et.
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Miten maksu maksetaan?
Voit itse valita, millä tavalla haluat maksaa maksusi.
• sinulle voidaan lähettää lasku kotiin kerran kuussa.
• maksu voidaan veloittaa suoramaksuna (lisätietoa on suoramak-

suesitteessä ”Erbjudande om Autogiro” ja verkkosivuillamme 
umea.se kohdassa Huolenpito ja apu [Omsorg och hjälp]).

Tulojen ja vuokran muutoksista ilmoittaminen
Sinun on ilmoitettava meille, jos tulosi tai vuokrasi muuttuvat. 
Muutokset voivat vaikuttaa maksujen suuruuteen. Uudet maksut 
tulevat voimaan muutoksen tapahtumisajankohdasta tai siitä, kun 
käsittelijä on saanut muutoksesta tiedon.

Jos et ilmoita tulojesi tai vuokrasi muuttumisesta, joka voisi 
 alentaa maksuasi, sosiaalipalvelu ei palauta maksettuja ylimääräisiä 
 maksuja jälkikäteen.

Maksujen suuruus tarkastetaan joka vuosi
Maksujesi suuruus tarkastetaan aina vuodenvaihteessa. Maksusi 
voivat muuttua, jos tuloissasi, verotuksessa tai perusosissa tapah-
tuu muutoksia.

Muutoksenhaku
Maksupäätökseen voi hakea muutosta valittamalla siitä hallinto- 
oikeuteen (Förvaltningsrätten). Valituksen perusteena voi olla 
tyytymättömyytesi maksun suuruuteen, sosiaalipalvelun määrit-
telemän maksuvaran laskentatapaan tai käyttörahan suuruuteen. 
Kirjalliseen maksupäätökseen on liitetty seikkaperäinen muutok-
senhakuilmoitus eli valitusohje.
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Socialtjänsten
     Postiosoite: 901 84 Umeå
     090-16 10 00

mottagningsenheten@umea.se
www.umea.se/kommun

Lisätietoa
Lisätietoa kunnan tarjoamista tukipalveluista sekä
maksulaskuri on kunnan verkkosivuilla osoitteessa 
www.umea.se/omsorg.

Maksukäsittelijän yhteystiedot
Puhelin 090-16 10 00 (vaihde, pyydä yhdistämään
vanhus- ja vammaispalvelujen maksukäsittelijälle)

This information is also available in other languages.
Call Umeå kommun at 090-16 10 00.


