
 

 ILMAN TARVEHARKINTAA SAATAVAN 
PALVELUN TILAAMINEN 
75 vuotta täyttäneille Håbon kunnassa väestökirjoilla oleville 
henkilöille 

  
 Lomake jätetään/postitetaan osoitteeseen: 

Håbo kommun 

Kontaktcenter 

746 80 Bålsta 

 

 

Tilaaja 
Hakijan sukunimi ja etunimi Henkilönumero 

            

Aviopuoliso / Rekisteröidyn parisuhteen osapuoli / Avopuoliso Henkilönumero 

            

Osoite Postiosoite 

            

Kotipuhelin Matkapuhelin Sähköposti 

                  

Avio-/avopuoliso / Rekisteröidyn parisuhteen osapuoli asuu eri osoitteessa Postiosoite 

            

Tiedot muusta omaisesta 
Nimi Sähköposti 

            

Kotipuhelin Työpuhelin Matkapuhelin 

      

Muu puhelin 

                        

 

Lisätietoja – tähän lomakkeeseen kuuluvat asiakirjat 

– Ilman tarveharkintaa saatavan palvelun ohjeet  

– Hyväksytyt yksityiset toimijat 

– Esite Vanhustenhuollon maksut 

– Tulokyselylomake – tulee oheistaa tilaukseen toimesta perittävän maksun määrittämiseksi 
 

Palvelutoimet 

  Pyykinpesu – Joka 14. päivä, 37 minuuttia/kerta, korkeintaan 1.34 tuntia kuukaudessa Hal. viikonpäivä       

 Pyykinpesu – Lyhyempi aika Haluttu aika       

 Siivous, yksin asuvat, maks. 2 huonetta ja keittiö, joka toinen viikko, 40 minuuttia kertaa kohti Hal. viikonpäivä       

 Siivous, yksin asuvat – Lyhyempi aika Haluttu aika       

 Siivous, parit, maks. 3 huonetta ja keittiö, joka toinen viikko, 1 tunti kertaa kohti Hal. viikonpäivä       

 Siivous, parit – Lyhyempi aika Haluttu aika       

 Ostokset / posti- ja pankkiasiat, kerran viikossa, 30 minuuttia/kerta, maks. 2,17 tuntia kuukaudessa Hal. viikonpäivä       

 Ostokset / posti- ja pankkiasiat – Lyh. aika Haluttu aika       

  

Valitse valitsemiesi palvelujen toimittaja 

      

Toivomukset kielitaidosta 

 

 

 

Ilmoita kieli, jota haluat palvelun toimittajan osaavan       

Muut toivomukset 
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Betalning 

 
Haluan maksaa maksuselvityspäätöksessä vahvistetun maksutason mukaisen maksun. Selvityksessä 
huomioidaan maksuvara, jolloin maksusta voi tulla pienempi. Maksu ei koskaan ylitä 
kotipalvelumaksujen tasoja suurkustannussuojan puitteissa. 

 
Haluan maksaa voimassa olevien maksutasojen mukaisen maksun osallistumatta maksuselvitykseen. 
Maksu ei koskaan ylitä kotipalvelumaksujen tasoa suurkustannussuojan puitteissa. 

 

Tilauksen allekirjoittaa palvelujen käyttäjä tai tilaajan valtuutettu edustaja 
Paikkakunta ja päivämäärä 

      

Hakijan allekirjoitus Nimen selvennys 

 
      

 

 

_________________ 

Håbon kunta kerää henkilötietosi sosiaalipalveluasiasi käsittelyä varten. Tietojasi käsitellään EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 

6.1 e artiklan mukaisesti. Käsittely on välttämätöntä ihmisille tärkeisiin oikeuksiin liittyvien tehtävien suorittamiseksi tai osana 

henkilötiedoista vastaavan viranomaisen tehtävää. Henkilötietojesi käsittelystä vastaa Håbon kunnassa hoito- ja 

hoivalautakunta.  

Lisätietoa oikeuksistasi, henkilötietojen käsittelystä Håbon kunnassa sekä yhteydenotosta tietosuoja-asiamieheen  

habo.se/personuppgifter. 

 

http://www.habo.se/
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Palvelun ajallinen laajuus vuonna 2018: 

 

Pyykki ja yksinkertaisempi vaatehuolto (ei mattoja eikä painavia päiväpeitteitä) 

Joka 14. päivä, 37 minuuttia/kerta, korkeintaan 1,34 tuntia/kuukausi. 

 

Siivous  

Kaksi huonetta ja keittiö yksin asuville, joka toinen viikko, 40 minuuttia/kerta. 

Kolme huonetta ja keittiö pareille, joka toinen viikko, 1 tunti/kerta. 

Korkeintaan 1,44 tuntia/kuukausi yksin asuville ja 2,17 tuntia/kuukausi pareille. 

 

Ostokset/posti- ja pankkiasiat 

Kerran viikossa, 30 minuuttia/kerta. Korkeintaan 2,17 tuntia kuukaudessa. 

 

Enimmäisaika tilattaessa kaikki toimet:  

4,95 tuntia kuukaudessa yksin asuville ja 4,6 tuntia henkeä kohti yhdessä asuville pareille 

 

Maksut 

Tilattujen palvelujen maksut ovat samat kuin avuntarvepäätöksen mukaisesta kotipalvelustakin. 

Sovellamme eri maksutasoja. Maksutaso määräytyy kuukausittaisen tuntien kokonaismäärän perusteella. 

Ilman tarveharkintaa saatavan palvelun laajuus vastaa alinta tasoa, josta veloitettava maksu on 307 

kruunua vuonna 2018. Sen lisäksi veloitetaan 200 kruunua, jos siivous sisältyy tilattuihin toimiin.  
 

Lisätietoa voi katsoa esitteestä ”Vanhustenhuollon maksut” verkkosivuilta www.habo.se. 

 

Jos asiakas päättää osallistua maksuselvitykseen, maksu voidaan poistaa kokonaan tai siitä voi tulla 

pienempi asiakkaalle maksuselvityksessä vahvistetun maksuvaran perusteella.  

Maksuselvityksen valinnut asiakas saa postitse tulokyselylomakkeen maksunkäsittelijältä, joka vastaa 

maksuvaralaskelmasta ja laskutuksen oikeellisuudesta. Asiakas voi tulojensa ja menojensa perusteella 

saada päätöksen pienemmästä maksusta. Asiakas voi myös ilmoittaa tilauslomakkeella luopuvansa 

maksuselvityksestä ja maksaa suoraan enimmäismaksun, eli esitteessä mainitut palvelumaksut.  

 

Tilausjakso 

Tilaus on voimassa, kunnes asiakas irtisanoo palvelun. Irtisanomisilmoitus tehdään kunnan 

yhteyskeskukselle. Mitään yksilöllistä seurantaa ei suoriteta, mutta palvelujen laadun on oltava muun 

kotipalvelun tasoista. Mielipiteet hyödynnetään samalla tavoin kuin kannanotot muissakin asioissa.  

 

Rajanveto tarveharkintapäätösten mukaisiin toimiin 

Jos yksittäinen hakija haluaa yksilöllisempää tuen sopeuttamista siten, että johonkin käytetään 

vakiomäärää enemmän tunteja, hän ei voi käyttää tätä palvelutoimien tilauslomaketta. Hänen on tällöin 

otettava yhteys avuntarpeenkäsittelijään ja tehtävä tavallinen kotipalveluhakemus. Jos hakijalle sen 

jälkeen, kun hän on tehnyt hakemuksen, myönnetään laajempaa apua, avuntarpeenkäsittelijä käsittelee 

koko asian sosiaalipalvelulain mukaisesti.  

_____________ 
 

http://www.habo.se/
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