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Valtiopäivät vahvistavat maksujen laskemissäännöt vuosittain. Vuodelle 
2022 enimmäistaksaksi vahvistettiin 2 170 kruunua kuukaudessa. Maksusi 
perustuu sosiaalihallinnon Vakuutuskassalta (Försäkringskassan) ja 
Verohallinnolta (Skatteverket) noutamiin tietoihin. 
 

 
 
 

Tiedot tuloista 
Jos sosiaalihallinto myöntää palveluita, sinun on ilmoitettava tulotietosi 
erityisellä lomakkeella. Kunta haluaa pitää sinulle palveluista aiheutuvat 
kustannukset mahdollisimman vähäisinä. Asumiskustannustesi 
vahvistamiseksi on TÄRKEÄÄ, että haet asumislisää, vaikka arvelisit, että 
et saa sitä. Hae asumislisää Eläkevirastolta (Pensionsmyndigheten), tai jos 
olet alle 65-vuotias, Vakuutuskassalta (Försäkringskassan). Kun saat 
päätöksen, lähetä se maksukäsittelijälle. Jos asumislisähakemuksesi 
hylätään, asumiskustannuksesi kuitenkin vahvistetaan. Näiden tietojen 
perusteella saat kirjallisen päätöksen maksusta ja sen laskennasta. 
Asumislisän hakemuslomakkeet ovat osoitteessa 
www.pensionsmyndigheten.se/bostadstillägg. Voit pyytää lomakkeen myös 
soittamalla asiakaspalveluun: 0771-77 67 76. 
 

 
 

Maksut 
 

Kunta veloittaa hoitomaksut kerran kuussa niiden antamisajan perusteella.  
Uudessa maksujärjestelmässä Kiirunan kunta veloittaa maksut jälkeenpäin. 
Siksi tammikuussa 2022 saamasi palvelut veloitetaan helmikuussa 2022.  
 

Kiirunan kunnan veloittamat maksut perustuvat vuosittain muuttuvaan 
perusmäärään (prisbasbelopp). Kiirunan kunnan maksujen pohjana 
toimii tuntitaksa (kuukausittainen enimmäistaksa jaettuna 20:llä). 2 170 
kruunun enimmäistaksa saavutetaan 20 palvelutunnilla (käytetty aika). 
Kuukauden aikana saamiisi palveluihin kulunut aika lasketaan yhteen. 
Maksat 108 kruunua tunnilta ja enintään 2 170 kruunua kuukaudessa. Jos 
aikaa kuluu enemmän kuin 20 tuntia, maksat palveluista kuitenkin vain 2 
170 kruunua kuukaudessa. 
 

Kun molemmille puolisoille on annettu palveluita, he maksavat niistä 
erikseen. 
 

Saamasi palvelut määräytyvät avustuskäsittelijän tekemän 
avustusharkinnan mukaan. 
 
 

http://www.pensionsmyndigheten.se/bostadstillägg
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Terveyden- ja sairaanhoito / kuntoutus 

 

Kotisairaanhoidon potilas maksaa 250 kruunua kuukaudessa. Jos et 
ole kotisairaanhoidon potilas, maksat 250 kruunua kotikäynniltä. Jos 
tarvitset useita kotikäyntejä vuorokaudessa, maksat niistä yhteensä 250 
kruunua riippumatta siitä, kuka on varannut kotikäynnin. Kunnanvaltuusto 
on päättänyt, että kaikki maksavat kotikäynneistä iästä riippumatta. 
Enimmäistaksa on voimassa. Myös inkontinenssiapuvälineiden omavastuu 
sisältyy siihen. Jos sinulle on määrätty muita apuvälineitä, maksat niistä 
Norrbottenin alueen taksaa vastaavan omavastuun. Näiden apuvälineiden 
omavastuu ei sisälly enimmäistaksaan. 
 

Erityisasumisessa et maksa erikseen terveyden- ja 
sairaanhoitopalveluista, koska ne sisältyvät hoitomaksuun. 
 

Jos sinulla on sairaalahoitojakson jälkeen suuri tai vaikeasti arvioitavia 
avuntarpeita kotona, avustuskäsittelijä voi myöntää kotikäyntitiimin 
palveluita. Nämä palvelut maksavat 300 kruunua. Niitä voidaan myöntää 
enintään kahdeksi viikoksi kotiuttamispäivästäsi alkaen. Saat 14 päivän 
jälkeen avustuspäätöksen kotipalveluista. Maksat niistä käytetyn ajan 
mukaan. 
 
 

 
 

Erityisasuminen 
 

 

Vuokra:   Vuokrasopimuksen mukaisesti. 
 

Kun muutat erityisasuntoon, tehdään vuokrasopimus ja asut 
yksin, voit hakea kaksinkertaisten asumiskustannusten 
kohtuullistamista. Mahdollinen vuokran kohtuullistaminen on 
rajoitettu koskemaan aikaa, jolloin vuokrakustannukset ovat 
kaksinkertaiset ja enintään kolmea kuukautta. Hakemuslomake 
on saatavana Kiirunan kunnan sivustosta. Lomake annetaan 
maksukäsittelijälle, kun vuokrasopimus tehdään. 

 

Ruokakustannukset:    3 864 kruunua kuukaudessa (127 kruunua päivässä). 
 

Vieraslounas/päivällinen:    Läheinen voi tilata lounaan tai päivällisen 79 
kruunulla ateriaa kohden. 

 

Hinta:   Enimmäistaksa 
 

Voit saada huoneistoon esimerkiksi verhot ja vuodevaatteet. 
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Muut maksut 
 

 
Lyhytaikainen asuminen / lomitus 
Jos asut lyhytaikaisasumisessa tai tarvitset lomitusta, maksat 
enimmäistaksan mukaisen hoitomaksun eli 2 170 kruunua kuukaudessa, 
ruokamaksuna 127 kruunua päivässä ja 51 kruunua viikossa pesuaineista, 
pesulapuista, vuodevaatteista ja vaatteiden pesemisestä. 
Jos asut lyhytaikaisessa asumisessa, odotat erityisasumiseen pääsyä ja et 
ota vastaan tarjottua huoneistoa, maksat seuraavasta päivästä alkaen 
erityistä lyhytaikaisen asumisen maksua. Maksuksi on laskettu 70 kruunua 
vuorokaudelta. Tämä maksu ei sisälly enimmäistaksaan. 
 
 

Ruokakustannukset lyhytaikaiskodissa, SAVO:ssa ja 
Resurssikeskuksessa  
Koko vuorokausi – 127 kruunua/päivä. 
Puoli vuorokautta– 71 kruunua/puoli päivää. 
 
 

Ruokakustannukset tavallisessa asumisessa 
Hinta: 63 kruunua/ateria. 
 

Jos et saa muita palveluita, ruoanjakelusta veloitetaan 184 kruunua 
kuukaudessa. Jos samassa ruoanjakelutaloudessa asuu useita henkilöitä, 
maksatte vain yhden ruoanjakelumaksun. 
 
 

Turvahälytin 
Digitaalisen turvahälyttimen vuokra: 256 kruunua kuukaudessa sisältäen 
tilauksen sekä hälytysten ja testaushälytysten hinnan. 
Turvahälyttimen lisäksi veloitetaan hoivamaksuna 108 kruunua tunnilta 
tuntitaksan mukaisesti. 
 

 

Pesut, ostokset 
Jos tarvitset peseytymisapua, maksat siitä 184 kruunua kuukaudessa. Jos 
tarvitset apua esimerkiksi ruoka- tai pienostosten tekemisessä tai 
apteekkiasioiden hoitamisessa, maksat tästä palvelusta 184 kruunua 
kuukaudessa.  
 
 

Asumisen tukipalvelut 
Jos tarvitset asumisen tukipalveluita, avustuskäsittelijä myöntää ne. Niiden 
omavastuuna veloitetaan käytetystä ajasta tuntitaksan mukaisesti 108 
kruunua tunnilta kuukausittain. 
 

Määräykset 



5 
 

 

Toimeentulovaraus itsenäisessä asumisessa 
Toimeentulovaraus itsenäisessä asumisessa koostuu vähimmäissummasta 
ja asumiskustannuksista. 
 

Vähimmäissumman tulee kattaa yksilön ja koko talouden kustannukset 
Kuluttajaviraston (Konsumentverket) viitearvojen mukaisesti. 
Käyttöön on otettu valtakunnallinen pienin toimeentulovaraus. Vuonna 
2020 ne ovat vähintään 65-vuotiaille seuraavat: 
 

 
Yksin itsenäisesti asuva  5 953 kruunua 
Itsenäisesti asuva pariskunta  9 714 kruunua (4 857 
kruunua/henkilö) 
 

Lisäksi enintään 64-vuotiaille on vahvistettu pienin toimeentulovaraus: 
 

Yksin itsenäisesti asuva  6 548 kruunua 
Itsenäisesti asuva pariskunta  10 685 kruunua (5 342,5 
kruunua/henkilö) 
 
 

Kunnan on vahvistettava asumiskustannuksesi, jotta kunta voi vahvistaa 
toimeentulovarauksesi. Kun haet asumislisää, vakuutuskassa 
(Försäkringskassan) tai Eläkevirasto (Pensionsmyndigheten) vahvistaa 
asumiskustannuksesi. Tällöin kunta veloittaa hoivapalvelusi oikein. 
 

 
 
 

Toimeentulovaraus erityisasumisessa 
Erityisasumisessa sinulle jää takuusumma. Sen avulla kunta takaa 
kohtuullisen elintason, joten kun vuokra, ravinto ja hoivamaksut on 
maksettu, sinulle jää varoja henkilökohtaisiin tarpeisiisi. Takuusumman 
suuruus vahvistetaan vuosittain voimassa olevan elatustukinormin 
perusteella. Vuonna 2022 se on 1 680 kruunua yksin asuville ja 2 705 
kruunua pariskunnille. 
Sinun on haettava asumislisää, jotta kunta voi taata tämän summan. 
Silloin asumiskustannuksesi vahvistetaan kunnalle, joten kunta varmistaa, 
että kun vuokra, ravinto ja hoivamaksut on maksettu, sinulle jää jäljelle 
takuusumma. Takuu tulee kattaa omat kustannuksesi Kuluttajaviraston 
(Konsumentverket) viitearvojen mukaisesti. 

Kunta voi tietyissä tapauksissa vahvistaa tavanomaista korkeamman 
vähimmäissumman esimerkiksi edunvalvojasta aiheutuvien kustannusten 
vuoksi. 
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Hoivamaksu, alentaminen poissaolon vuoksi 
Hoivamaksun alentaminen poissaolon vuoksi: 
 

• Erityisasuminen: Jos poissaolo kestää yli 20 päivää, koko maksu 
poistetaan. Muissa tapauksissa maksua ei alenneta. 

 

• Itsenäinen asuminen: Yksikön päällikkö arvioi kohtuullisuuden. 
 

Maksu voidaan alentaa jo kyseisen poissaolokuukauden aikana, jos ilmoitat 
suunnitellusta poissaolosta jo etukäteen. Muussa tapauksessa maksua 
voidaan alentaa jälkeenpäin. 
 
 
 

 
 

Määräykset 
 

Täysihoito, alentaminen poissaolon vuoksi 
Pääateriat ovat lounas ja päivällinen. Jos jollekin pääaterialle ei osallistuta, 
maksua alennetaan puolet. Jos esimerkiksi et osallistu lounaalle tai 
päivälliselle, maksua alennetaan 64 kruunua. Muussa tapauksessa 
alennetaan vain koko päivän kestävä poissaolo. 
 
Maksaminen 
Hoiva-, täysihoito- ja hälytyskustannukset veloitetaan kuukausittain 
jälkeenpäin. Itsenäisesti asuville toimitettavat ruoka-annokset, 
lomittamisen ateriamaksu sekä Savo-, Resurssikeskus- ja 
lyhytaikaisasumisen (Korttidshemmet) kustannukset veloitetaan yhden 
kuukauden kuluttua. 
 

Linkki kunnan maksusivuille: 
 

http://www.kiruna.se/Kommun/Stod-omsorg/Hjalp-i-hemmet/Avgifter/ 
 
 

http://www.kiruna.se/Kommun/Stod-omsorg/Hjalp-i-hemmet/Avgifter/

