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Erityisasumisen 
maksut
Avgifter för vård- och  

omsorgsboende

Tietoa tukea ja hoivaa  koskevista 
maksuista sinulle, joka asut 
 ryhmäasunnossa tai hoitokodissa



Esitteen tiedot on päivitetty 11.1.2019.
Voit myös kuunnella tiedot verkkosivustostamme.
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Erityisasumisen maksut
Erityisasumisen yksikössä asuessasi maksat saamastasi hoidosta ja 
hoivasta sekä ruoasta. Maksu kattaa peseytymisavun, siivouksen, 
ostoksilla käynnin ja henkilökohtaisen tuen. Asunnossa on käytet-
tävissä sellaisia kulutustavaroita kuin wc- ja talouspaperia, pesu- ja 
puhdistusaineita sekä siivousvälineitä. Maksu sisältää myös kun-
nan sairaanhoitajien, työtoimintaterapeuttien ja lääkintävoimis-
telijoiden suorittaman terveydenja sairaanhoidon. Lisäksi maksat 
asumisestasi vuokraa.

Maksut määräytyvät seuraavasti:
• asunnon vuokra (vuokranantajan asunnosta vaatima vuokra)

• ruokamaksu (3 110 kruunua/kk)

• hoito- ja hoivamaksu (enintään 2 089 kruunua/kk).  
Maksu kattaa terveyden- ja sairaanhoidon. Erityisasumisen 
 yksikössä asuva avio- tai avopuoliso, jolla ei ole omaa pää-
töstä erillisasumisesta, maksaa käyttämistään palveluista 
 tavanomaisen asumisen maksujen mukaisesti.

Vuokra
Maksat asunnostasi sen koon perusteella määräytyvää  vuokraa. 
Voit hakea asunnon vuokran maksamiseen ja sen  maksamisen 
 perusteella asumislisää tai asumistukea. Asumislisää ja 
 asumistukea haetaan vakuutuskassasta (försäkringskassan) tai elä-
kevirastosta (pensionsmyndigheten). Asumislisän suuruus määräy-
tyy vuokran suuruuden mukaan. 

Maksujen laskennassa ei oteta huomioon sitä, jos joudut 
 maksamaan vuokraa kahdesta asunnosta erityisasumisen 
 yksikköön muuttamisen yhteydessä. Jos et pysty  maksamaan 
vuokraa kahdesta asunnosta, ota yhteys sosiaalipalveluun 
 toimeentulotuen hakemiseksi.



4

Ruokamaksu
Erityisasumisen yksikössä tarjotaan aamiainen, lounas, päivällinen 
ja kaksi välipalaa (= täysihoito).

Miten maksu määräytyy?
Maksamasi maksu voi todellisuudessa olla pienempi kuin yllä 
 ilmoitetut määrät, sillä se määräytyy maksuvarasi perusteella.

Tuloina otetaan huomioon palkka, sairauspäiväraha, vanhempain-
raha, työllistämistuki, työttömyyskorvaus, eläke, elinkorko, irtisa-
nomiskorvaus, opintotuki ja elatustuki sekä tukien ennakkosuori-
tukset. Myös asumistuki ja asumislisä lasketaan mukaan tuloihin.

Maksua määriteltäessä otetaan huomioon, että sinulle on jäätävä 
käyttöösi tietty vähimmäissumma käyttörahaa. Se on tarkoitettu 
maksuun sisältymättömiin henkilökohtaisiin menoihin, joita ovat 
esimerkiksi ruoka, vaatteet, kengät, vapaa-aika, henkilökohtainen 
hygienia, talous- ja kulutustavarat, huonekalut, sanomalehti, radio, 
televisio, sähkö, kotivakuutus, lääkäri- ja hammaslääkäripalvelut, 
lääkkeet ja matkat.

Käyttöraha
Yksin asuvat:  6 156 kruunua/kk, josta 3 110 kruunua   
 varataan ruokamaksuun
Yhdessä asuvat:  5 368 kruunua/kk, josta 3 110 kruunua  
 varataan ruokamenoihin

Käyttöraha voidaan määrittää tätä suuremmaksi, jos sinulla on

lisäkustannuksia, joita aiheuttavat esimerkiksi
• alaikäisten lasten elatusvelvollisuus tai
• edunvalvojalle maksettavat palkkiot.

Maksun enimmäismäärä
Hoiva- ja hoitomaksun suuruus on enintään 2 089 kruunua/kk.
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Hyvä tietää
Jos olet poissa kotoa
Jos olet sairaalassa, omaisesi luona tai matkoilla, maksu pienenee.
Jos sairaalassa olo jatkuu kuukauden tai pidempään, et maksa ruo-
kamaksua tai hoiva- ja hoitomaksua. Muun poissaolon yhteydessä, 
kuten omaisten luona oleskeltaessa, hoivaja hoitomaksusta saa 
vapautuksen vain, jos poissaolo kestää kuukauden tai pidempään 
yhtäjak soisesti. Jos olet ruokaillut vähintään 20 päivänä, ruoka-
maksusta ei saa alennusta. Jos ruokailupäiviä on tätä vähemmän, 
ruokamaksusta saa alennusta. Vuokra veloitetaan aina täysimää-
räisenä.

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]), jolloin 
ruokamaksu sekä hoiva- ja hoitomaksu veloitetaan erikseen.

Jos sosiaalipalvelu veloittaa vuokran, sekin on mainittu laskussa.

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.
Jos sosiaalipalvelussa on asiaa käsiteltäessä tapahtunut virhe tai 
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tietoja on kirjattu väärin, maksuja voidaan palauttaa takautuvasti 
virheen koko vaikutusajalta.

Maksujen suuruus tarkastetaan joka vuosi
Maksujesi suuruus tarkastetaan aina vuodenvaihteessa.  Maksusi 
voivat muuttua, jos tuloissasi, verotuksessa tai perusosissa 
 tapahtuu 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.

Aviopuolisoiden muutto erilleen  
– molemmat voivat hakea asumistukea
Kun toinen aviopuolisoista muuttaa erityisasumisen yksikköön  
ja toinen jää asumaan kotiin, muutoksesta on ilmoitettava eläke-
virastoon (Pensionsmyndigheten). Teidät kirjataan silloin erillään 
 asuviksi, ja molemmilla on oikeus hakea asumislisää tai asumis-
tukea. Molempien asumiskustannukset ja tulot otetaan tällöin 
huomioon laskettaessa kunnallista maksuvaraa.

Pensionsmyndighetenin puhelinnumero: 0771-776 776.
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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/kommun.

Maksukäsittelijän yhteystiedot
Puhelin 090-161 000 (vaihde, pyydä yhdistämään
vanhus- ja vammaispalvelujen maksukäsittelijälle)

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


