Miten hoivamaksun suuruus lasketaan?









Maksun perustana käytetään henkilön maksuvaraa
Bruttotuloista ja mahdollisista avustuksista vähennetään verot ja
toimeentulovaraus = maksuvara
Mikäli tuloksena on miinussumma, henkilöltä ei veloiteta hoivamaksua. Jos
laskelman tulos jää plussan puolelle, hoivamaksun suuruus määräytyy tämän
summan perusteella. Enimmäistaksa on 2 089 kruunua/kk

Maksut 2019

Avio- ja avopuolisoiden osalta maksuvara lasketaan kummaltakin puolisolta
erikseen
Aviopuolisoiden tai rekisteröidyssä parisuhteessa asuvien tulot jaetaan puoliksi
puolisoiden kesken
Asumiskustannus jaetaan taloudessa asuvien aikuisten kesken
Mikäli henkilö ei vastaa tulotiedusteluun, häneltä veloitetaan hänelle
myönnetyistä toimista perittävä maksu, kuitenkin korkeintaan enimmäismaksu

Voit laskea maksun suuruuden alustavasti osoitteessa
www.sigtuna.se
valitsemalla hoiva ja tuki ja sen jälkeen vanhustenhuolto.
Lisätietoja antavat
maksunkäsittelijät,
puh. 08-591 264 28
09.00–10.00 ma, ti, to sekä ke 13.30–14.30
Voit myös soittaa
kunnan yhteyskeskukseen, puh. 08-591 260 00
tai lähettää sähköpostia osoitteeseen
avgiftshandlaggare@sigtuna.se

Sigtuna kommun, Södergatan 20, Märsta 195 85 Märsta www.sigtuna.se

Kotipalvelu
Turvahälytin
Ateriajakelu
Päivätoiminta
Lyhytaikaispaikka
Lyhytaikaishoiva
Erityisasunto

Maksut 2019

*Sisältyy enimmäistaksaan, joka on 2 089 kruunua/kk.

Kotipalvelumaksut

Miten maksujen suuruus määräytyy?

Hoivamaksu (enimmäistaksa)

2 089 kruunua/kk

Tuntihinta enimmäistaksaan* saakka

313 kruunua/myönnetty tunti

Turvahälytin*

246 kruunua/kk

Avio-/avopuolisot*

123 kruunua/kk/henkilö

Ateriajakelu ilman jälkiruokaa

59 kruunua/annos

Mihin maksu perustuu?

Ateriajakelu jälkiruoan kanssa

69 kruunua/annos

Omahoito*
Saattajapalvelu*
Lomituspalvelu yli 12 h*

313 kruunua/myönnetty tunti




Maksut: LSS/sosiaalipsykiatria





Perustuu hintaperusmäärään
Hoivamaksun suuruus määräytyy maksuvaran mukaan, enimmäistaksaan
saakka. Maksun suuruus lasketaan tulojen ja asumiskustannusten mukaan
Mikäli tuloja ei ilmoiteta, veloitamme voimassa olevan maksun, kuitenkin
enintään enimmäistaksan

Myönnettyihin toimiin
Myönnetty toimi, jota ei peruuteta 5 päivää ennen suunniteltua ajankohtaa,
veloitetaan voimassa olevan taksan mukaan, ei koske akuuttia poissaoloa (esim.
sairaalassaoloa)

Mikä on vähimmäismäärä?

Päivätoiminnan ateriat

44,50 kruunua/päivä

Lyhytaikaisoleskelun ateriat

63 kruunua/päivä

Lyhytaikaishoivan ateriat, koulupäivä

21 kruunua/päivä

Lyhytaikaishoivan ateriat, lomapäivä/opintopäivä

63 kruunua/päivä

Asumismaksu/sosiaalipsykiatria

2 146 kruunua/kk

Kodin ja päivätoiminnan/lyhytaikaisoleskelun
väliset matkat

51 kruunua/matka, enintään 570
kruunua/kk

Maksut: lyhytaikaispaikka SoL
Lyhytaikaispaikan ateriat

115 kruunua/päivä, enintään 3 488
kruunua/kk

Lyhytaikaispaikan hoivapalvelut*

71 kruunua/vrk

Päivätoiminnan ateriat

57 kruunua/päivä

Päivätoiminnan hoivapalvelut*

44 kruunua/päivä

Maksut: erityisasunto
Hoivamaksu (enimmäistaksa)

2 089 kruunua/kk

Täysihoidon ateriamaksu

3 488 kruunua/kk

Vuokra

Voi vaihdella

Sosiaalipalvelulaissa säännelty vähimmäismäärä lasketaan hintaperusmäärän
mukaan. Sen tulee kattaa seuraavat normaalikustannukset: elintarvikkeet, vaatteet,
kengät, vapaa-aikaan liittyvät kustannukset, hygienia, päivälehti, puhelinmaksut,
TV-maksut, kotivakuutus, avoterveydenhuolto, hammashuolto, kotitaloussähkö,
kulutustavarat, matkat, huonekalut, taloustavarat ja lääkkeet.
Vuonna 2019 vähimmäismäärät ovat:






5 249 kruunua/kk, yksinasuvat, vähintään 65-vuotiaat henkilöt
4 435 kruunua/kk/henkilö, avio- ja avopuolisot, vähintään 65-vuotiaat
5 774 kruunua/kk, yksinasuvat, nuoremmat toimintarajoitteiset henkilöt
4 879 kruunua/kk/henkilö, avio- ja avopuolisot, nuoremmat toimintarajoitteiset
henkilöt

Mikä on toimeentulovaraus?
Toimeentulovaraus koostuu vähimmäismäärästä ja asumiskustannuksesta sekä
mahdollisista yksilöllisistä lisistä/vähennyksistä. Toimeentulovaraus vähennetään
henkilön tuloista, ennen kuin Sigtunan kunta laskee hoivamaksun suuruuden.




Tavallinen asunto: vähimmäismäärä + asumiskustannus = toimeentulovaraus
Erityisasunto: vähimmäismäärä + asumiskustannus + kalliimpien aterioiden lisä
– sähkömaksu = toimeentulovaraus

