Hoito- ja hoivamaksut sekä
sosiaalipsykiatriamaksut 1.3.2018 alkaen

SAMT
SOCIALPSYKIATRIN

Avgifterna gäller fr.o.m. 1 januari 2012

Johdanto
Tästä esitteestä löydät kunnan perimät maksut Hoito- ja
hoivasektorilla.
Valtiopäivät päättivät vuonna 2002 uusista vanhusten- ja
vammaishuollon maksuja koskevista säännöistä. Sääntöihin
sisältyivät korkeimmat maksut toimenpiteistä sekä normaalissa
asumisessa (kotipalvelu jne.) että erityisasumisessa,
päivätoiminnassa ja kunnallisessa terveyden- ja sairaanhoidossa.
Maksu ilmoitetaan hintaperusmäärän osana, mikä vastaa
enintään 2 044 kr kuukaudessa 1.1.2018 alkaen.
Perittävän maksun suuruus riippuu saamistasi palveluista sekä
tulojesi suuruudesta.
Korkein maksu
Korkein maksu on vahvistettu eri palveluille niiden laajuuden
mukaan. Esitteestä käyvät ilmi eri tasot ja voimassa olevat
korkeimmat maksut.
Sinulta perittävää summaa ei rajoita ainoastaan korkein maksu,
vaan myös sinun maksuvarasi. Sinun ei siis tarvitse maksaa
korkeampia maksuja kuin mitä taloutesi sallii.
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Tulosi
Maksuvara lasketaan tulotiedustelussa antamiesi tulotietojen sekä
Eläkeviraston ja Vakuutuskassan tietojärjestelmistä noudettujen
tulotietojen perusteella.
Tehdessäsi tuloselvityksen, hyväksyt samalla tulotietojesi noutamisen
Eläkevirastosta/Vakuutuskassasta.
Voit myös valita maksaa enimmäismaksun, mikäli et halua tilittää
tulojasi tai uskot joutuvasi kuitenkin maksamaan korkeimman maksun.
Maksustasi ei tällöin tehdä tuloharkintaa.
Tuloiksi lasketaan muun muassa
 Eläke, palkka ja ansio elinkeinon harjoittamisesta
 Pääomatulot
 Asuntolisä, erityinen asuntolisä ja asuntoavustus
 Muut tulot
Varoja pankissa ei lasketa mukaan. Ainoastaan pääomalle saatu korko
ja osingot osakkeista, rahastoista ja niin edelleen lasketaan mukaan.
Mariestadin kunnan kotisivulla www.mariestad.se voit tehdä alustavan
laskelman maksustasi.
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Toimeentulovaraus ja vähimmäissumma
Maksua vahvistettaessa lasketaan toimeentulovarauksesi, joka
takaa sinulle kohtuullisen elintason. Toimeentulovaraus koostuu
vähimmäissummasta, asuntokustannuksista ja mahdollisista muista
hyväksytyistä kuluista.
Vähimmäissummat vuonna 2018 ovat:
 Yksin elävä yli 65-vuotias
 Yksin elävä alle 65-vuotias
 Yhdessä asuva yli 65-vuotias
 Yhdessä asuva alle 65-vuotias

5 136 kr/kk
6 163 kr/kk
4 340 kr/kk
5 208 kr/kk

Vähimmäissumma kattaa normaalit kulut kuten ruoka, vaatteet,
jalkineet, vapaa-aika, hygienia, sanomalehti, TV-lupa, huonekalut ja
keittiövarusteet, käyttötarvikkeet, kotivakuutus, taloussähkö,
terveyden- ja sairaanhoito, lääkkeet ja muut henkilökohtaiset kulut.
Erityisasunnossa asuville henkilöille toimeentulovarausta
alennetaan osuusirtaimiston ja TV-luvan osalta, jotka maksaa kunta.
Toimeentulovarausta alennetaan myös, mikäli sähkömaksu sisältyy
vuokraan erityisasunnossa.
Myranin ja Fredslundin erityisasuntoloissa toimeentulovarausta
alennetaan, koska kotivakuutusmaksu sisältyy vuokraan.
Erityisasuntoloissa tai tavallisissa asunnoissa asuvien henkilöiden,
joille on myönnetty päivätoiminta tai ateriapalvelu,
toimeentulovarausta korotetaan ruoan lisäkustannuksen vuoksi.
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Muut lisäkustannukset
Mikäli sinulla on muita korkeita kulueriä, voit saada korkeamman
toimeentulovarauksen. Esimerkkejä tällaisista kulueristä ovat
työmatkakustannukset sekä kulut uskotusta
miehestä/edunvalvojasta.
Kustannusten tulee olla pysyviä, eli jatkua vähintään kuuden
kuukauden ajan. Kustannusten tulee myös olla yli 300 kr
kuukaudessa. Poikkeuksena ovat kulut uskotusta
miehestä/edunvalvojasta, oikeuttaen korkeampaan
toimeentulovaraukseen myös matalammilla kuluilla. Voit täyttää
kyseiset kuluerät tulotiedustelulomakkeen kohdassa "Lisätiedot".
Lasku
Maksu peritään takautuvasti kuukauden kuluttua.
Laskujen lähettäminen tapahtuu joka kuukauden puolivälissä.
Alle 50 kruunun laskuja ei lähetetä, vaan odotetaan että laskujen
yhteissumma ylittää 50 kruunua.
Sähköinen lasku
Voit halutessasi tilata laskun sähköisesti verkkopankistasi.
Suoraveloitus
Jos haluat että lasku veloitetaan automaattisesti suoraan tililtäsi,
voit ottaa yhteyttä maksunkäsittelijöihin, jolloin sinulle lähetetään
lomake suoraveloitusta varten.
Asuntolisä
Eläkeläisenä sinun tulee hakea asuntolisää Eläkevirastosta. Muut
hakevat asuntolisää/asuntoavustusta Vakuutuskassasta.
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Kotihoito sekä terveys- ja sairaanhoitotoimenpiteet ryhmä- ja
palveluasunnossa
Taso
1

Toimenpide
Ateriapalvelu / hälytin / turvahälytin /
turvapuhelut

Korkein maksu
Enintään 400 kr/kk

2

Kotisairaanhoito (terveyden- ja
sairaanhoitotoimenpiteet)

Enintään 683 kr/kk

3

Kotihoito, 1 käynti viikossa tai
harvemmin

Enintään 1 288 kr/kk

4

Kotihoito, useammin kuin 1 käynti viikossa, Enintään 1 820 kr/kk
mutta enintään 5 käyntiä viikossa
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Kotihoito, useammin kuin 5 käyntiä viikossaEnintään 2 044 kr/kk

Yksi vierailu, johon sisältyy useampia eri palveluja, voidaan veloittaa
useana vierailuna. Tuentarpeenmäärittelijä päättää maksun
määrän.
Saattaminen ja päivätoiminta lasketaan yhdeksi käynniksi yllä
olevan taulukon mukaan niin. Mikäli sinulla on eritasoisia
toimenpiteitä, maksu peritään korkeamman tason mukaan.
Maksu sosiaalipsykiatrian kotipalvelusta on sama kuin kotihoidosta
yllä olevan taulukon mukaan.
Lasten maksut määräytyvät vanhempien/huoltajien tulojen mukaan.
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Mikäli kummallakin puolisolla/rekisteröidyn parisuhteen
osapuolella on toimenpiteitä, maksatte kumpikin maksun. Maksun
suuruus perustuu yhteenlaskettujen tulojenne keskiarvoon.
Poikkeuksena on, mikäli jaatte asunnon ja teille on myönnetty
siivous, turvapuhelut, hälytin ja/tai ateriapalvelu ainoina
toimenpiteinä. Tuolloin maksatte kumpikin vain puolet maksusta.
Myös avoliitossa asuvat maksavat vain puolet maksusta.

Hoiva erityisasunnossa
Toimenpide

Enimmäismaksu

Erityisasunto

Enintään 2 044 kr/kk

Lyhytaikaispaikka

Enintään 68 kr/vuorokausi tai enintään
2044 kr/kk. Ruoasta perittävä lisämaksu
67 kr/päivä.

Mikäli puolisot/rekisteröidyn parisuhteen osapuolet elävät erillään
toisen osapuolen suuren hoivantarpeen vuoksi, yhteiset tulonne,
asumiskustannuksenne sekä asumislisänne jaetaan kahtia.
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MUUT MAKSUT, ei tuloharkittuja
Ruokamaksu
Täysihoitomaksu erityisasunnossa on 3 369 kr/kk.
Aamiainen
24 kr
Iltapala
24 kr
Päivällinen
56 kr
Jalkahoito
333 kr/hoitokerta
Tarjotaan yli 67-vuotiaille tai heille, jotka asuvat erityis- tai
ryhmäasuntolassa.
Ulkoinen kotipalvelu 256 kr/tunti
Myönnetään ainoastaan alle 67-vuotiaille henkilöille. Muut voivat
tilata sen palveluna hintaan 256 kr/tunti soittamalla työmarkkinayksikköön kunnan puhelinvaihteen kautta.
Pyykkipalvelu
Pesuaineet ja huuhteluaineet 29 kr/kk per hlö.
Päivätoiminta
Tavallisessa asunnossa asuva maksaa päivätoiminnasta
kotipalvelutaksan mukaisen maksun, sekä ruuasta 66 kr/päivä.
Mikäli käyt ainoastaan aamupäivällä tai iltapäivällä, maksat
ruuasta 60 kr/päivä. Lisäksi tulee maksu päivätoimintaan
tehdyistä matkoista.
Vuorotteluhoito
Mikäli sinulle on myönnetty oleskelu kotona, päivätoiminnassa tai
lyhytaikaispaikassa, on palvelu maksuton kaksi kertaa viikossa.
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Vapauttaminen maksusta
Jos pidät vähintään 14 päivän yhtäjaksoisen tauon kotihoidossasi
(ei koske turvahälytintä) maksu pienenee 1/30 jokaiselta
taukopäivältä. Sinun on ilmoitettava vähintään viikkoa ennen, mikäli
aiot pitää tauon. Sairaalahoidosta ei tarvitse ilmoittaa etukäteen.

Maksujen tarkastus
Maksut tarkastetaan kerran vuodessa sekä silloin kun
elämäntilanteeseesi tulee muutos, kuten:
 Tulot
 Avustustoimenpiteet (muuttunut aste)
 Asuntokustannukset
 Asuntolisä
 Perhesuhteet
Ilmoita aina muuttuneet olosuhteet. Tiedot saattavat vaikuttaa
maksusi suuruuteen.

Valitukset
Sinulla on oikeus valittaa saamastasi maksupäätöksestä hallintooikeuteen. Valitus on toimitettava kolmen viikon kuluessa ja se
lähetetään osoitteeseen:
Att: Avgiftshandläggare
Mariestads kommun
Sektor stöd och omsorg
Biståndsavdelningen
542 86 MARIESTAD
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Seuraavilla sivuilla on esimerkkejä siitä kuinka maksut kotihoidosta
tavanomaisessa asunnossa ja vastaavasti hoivasta erityisasunnossa lasketaan.

Kotihoito tavallisessa asunnossa, summat per kuukausi.
Esimerkki koskee yksin asuvaa, yli 65-vuotiasta henkilöä, jolla on
tason 5 kotihoito ja jolle toimitetaan ruoka.
Toimeentulovarauksen laskeminen
Vähimmäissumma
Asumiskustannukset
Ruokakustannuslisä 7 päivää/vko
Toimeentulovarauksen summa

5 136 kr
4 200 kr
853 kr
10 189 kr

Maksuvaran laskeminen
Tämänhetkiset tulot verojen jälkeen
Asuntoavustus/-lisä
Toimeentulovaraussumma
Maksuvara

8 500 kr
2 900 kr
-10 189 kr
1 211 kr

Kotihoitomaksu tasolla 5 on esimerkissä 1 211 kr/kk.
Korkein kotihoitomaksu tasolla 5 on 2 044 kr mutta maksuvara on
vain 1 211 kr, joten maksuksi tulee tämä summa.
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Hoiva erityisasunnossa, summat ovat per kuukausi.
Esimerkki koskee yksin elävää, yli 65-vuotiasta henkilöä, joka asuu
Mariegärdessä.
Toimeentulovarauksen laskeminen
Vähimmäissumma
Asumiskustannukset
Ruokakustannuslisä
Vähennys sähkö
Vähennys kalusto
Vähennys TV-lupa
Toimeentulovarauksen summa

5 136 kr
4 600 kr
1 369 kr
- 291 kr
- 200 kr
- 200 kr
10 414 kr

Maksuvaran laskeminen
Tämänhetkiset tulot verojen jälkeen
Asuntoavustus/-lisä
Toimeentulovaraussumma
Maksuvara

10 400 kr
2 900 kr
- 10 414 kr
2 886 kr

Hoivamaksu erityisasunnossa esimerkissä yhteensä 2 044 kr/kk.
Korkeimman hoivamaksun ollessa erityisasunnossa 2 044 kr, tulee
maksuksi tämä summa, vaikka esimerkin maksuvara on suurempi.
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Mikäli sinulla kysymyksiä, tarvitset lisätietoja, tai haluat ottaa
yhteyttä, käänny ystävällisesti maksunkäsittelijöiden puoleen.
Yhteystiedot löytyvät alta.
Halutessasi informaatiota/kaavakkeen suomeksi,
soita 0501-75 51 65
AVUSTUSOSASTO
Postiosoite:

Mariestads kommun
Sektor stöd och omsorg
Biståndsavdelningen
542 86 Mariestad

Käyntiosoite:

Drottninggatan 1, 4. krs, Mariestad
Aukioloajat arkisin 9-12, 13-15

Puhelin:
0501-75 65 50, 75 65 51
Faksi:
0501-75 65 59
Kunnan puhelinvaihde: 0501-75 50 00
Sähköpostiosoite:
social@mariestad.se
Kotisivu:
www.mariestad.se

12

