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Meddelande om kundavgifter för användare av handikappservice i Egentliga 

Finlands välfärdsområde 
 

Egentliga Finlands välfärdsområde inleder sin verksamhet 1.1.2023. 

Organiseringen av välfärdsområdet är fortfarande inte färdig och utvecklandet fortsätter intensivt under de 

kommande åren. 

I utvecklingsarbetet i fråga om handikappservice koncentrerar man sig i fortsättningen på att 

handikappservicen ska fungera jämlikt i hela Varhas område samt på de förändringsbehov som 

framskridandet av reformen av lagstiftningen om funktionshinderservice som är under beredning medför. 

 

Organisering av handikappservice i Egentliga Finlands välfärdsområde vid årsskiftet 2022-2023 

Tjänster i enlighet med lagen om handikappservice och lagen angående specialomsorger om 

utvecklingsstörda organiseras under den övergångsperiod som sträcker sig över årsskiftet på samma sätt 

som de har organiserats under år 2022. Detta innebär att ni inte behöver ta kontakt med 

handikappservicen i välfärdsområdet om det inte framkommer ändringar i era uppgifter eller i ert 

servicebehov, vilka förutsätter att ni tar kontakt. De beslut om handikappservice, vilka är i kraft förblir i 

kraft även efter övergången till välfärdsområdet. 

 
Kundavgifter som införs i Egentliga Finlands välfärdsområde 1.1.2023 

Välfärdsområdesstyrelsen beslöt vid sitt sammanträde 8.11.2022 om enhetliga kundavgifter inom social- 

och handikappservice i välfärdsområdet.  

 

Självrisker för färdtjänst enligt lagen om service och stöd på grund av handikapp 

I Föli-området tas det ut självriskandel per färdtjänstresa enligt Fölis taxa, i det övriga området en 

självriskandel per färdtjänstresa enligt taxan i lokaltrafiken eller Matkahuolto. 

Avgifter för måltider i arbets- och dagverksamhet 

 Frukost 2,5 €/måltid 

 Lunch 6 €/måltid 

 Eftermiddagskaffe 1,5 €/måltid 
Det tas ut en avgift för bara de måltider som klienten har intagit. 
 
Transporter inom arbets- och dagverksamhet 
För dag- och arbetsverksamhet i enlighet med lagen om service och stöd på grund av handikapp kan det tas 
ut en självriskandel för transport till arbets- och dagverksamhet. 
Det tas inte ut en självrisk för färdtjänster i fråga om färdtjänster för klienter inom specialomsorg. 
 
Avgifter för uppehälle inom boendeservice 
Partiellt uppehälle för personer under 16 år, det vill säga vård under en del av dygnet är avgiftsfritt. Om 
vården varar över ett dygn, tas det ut en kundavgift. Avgiften för uppehälle täcker så kallade sedvanliga 
levnadskostnader, som livet medför oberoende av handikapp. Dessa kostnader är till exempel kostnader 



som förorsakas av måltider, hygienprodukter, städmedel och städartiklar, internetförbindelse och tidningar 
samt användning av gemensamma lokaler. 

Långvarigt serviceboende och serviceboende med heldygnsomsorg 40 €/månad, måltider faktureras enligt 
separat prislista (se nedan) 

 Kortvarig vård eller boendeservice, lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda 

o För personer över 16 år 30 €/dygn (inkl. måltider) 

o För personer under 16 år 18,50 €/dygn (inkl. måltider) 

Boendeservice, avgift för måltid 

 Frukost 2,5 €/måltid 

 Lunch 6 €/måltid 

 Eftermiddagskaffe 1,5 €/måltid 

 Middag 5 €/måltid 

 Liten kvällsmåltid 1,5 €/måltid 

 Måltidsdag (innehåller alla dagens måltider) 16,5 €/dag 

 
Det tas ut en avgift för bara de måltider som klienten har intagit. Om klienten deltar i matlagningen, tas det 
ut en avgift bara för råvaror.  
 
Kortvarig undersöknings- och rehabiliteringvård 

 

För medicinsk slutenvårdsrehabilitering som ges personer med funktionsnedsättning, vilken avses i 29 § i 

hälso- och sjukvårdslagen (1326/2010) eller medicinsk slutenvårdsrehabilitering som ges inom ramen för 

specialomsorg om utvecklingsstörda tas det ut en avgift på 17,10 € per vårddag. Den ovannämnda avgiften 

får inte tas ut av en person under 18 år i hälsocentral eller sjukhus eller i dess verksamhetsenhet till den del 

som det har ackumulerats över sju vårddagar per kalenderår. 

 

Avgiften tas inte ut för avgångsdagen om klienten flyttar till en annan anstalt. Avgiften tas inte ut för en hel 

frånvarodag. 

 

Långvarig sluten vård och slutenvårdsrehabilitering 

Inkomstrelaterad avgift (Klientavgiftslagen 734/1992, 7c §) 

Avgiften får utgöra högst 85 procent av klientens månadsinkomster, från vilka de avdrag som har stadgats i 

10 c och 10 d § har gjorts. I bilaga 2 har man detaljerat beskrivit hur avgiften definieras, stadgade inkomster 

och avdrag. Klienten ska ha ett belopp för personligt bruk, vilket för en klient inom långvarig sluten vård är 

minst 110 €/månad år 2022. 

Om servicen avbryts för mer än fem dagar, ska ingen avgift tas ut för den period som överskrider fem 

dagar. Om avbrottet i servicen pågår hela månaden, tas det inte ut någon avgift alls.  

 

Avgifter för familjevård 

 Långvarig familjevård, lagen om service och stöd på grund av handikapp 

Avgiften får utgöra högst 85 procent av klientens månadsinkomster, från vilka de avdrag som har 

stadgats i 10 c och 10 d § i klientavgiftslagen har gjorts. Välfärdsområdet ska då det definierar 

avgiften ombesörja att klienten har ett belopp för personligt bruk, vilket för en klient inom 

långvarig familjevård är minst 167 euro (2022) per månad. 

 Långvarig familjevård, lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda 402,53 €/månad 



Avgifter för familjevård som tas ut för specialomsorg om personer med funktionsnedsättning 

definieras i enlighet med 4 § 2 mom. lagen om klientavgifter (734/1992) inom social- och 

hälsovården. Härvid är kundavgiften beroende av om personen får familjevården inom ramen för 

specialomsorg eller inte. Om familjevård ingår i en persons med funktionsnedsättning 

specialomsorgsprogram är specialomsorgen avgiftsfri med vissa undantag som nämns i lagen, men 

en avgift för uppehälle kan tas ut. 

Storleken på avgiften för uppehälle har inte definierats i lagen. En full avgift för uppehälle inom 

familjevård som beviljats inom ramen för specialomsorg, innehåller hyran, måltider samt 

uppehälle. Avgift för uppehälle inom familjevård som beviljats inom ramen för specialomsorg 

innehåller hyran, uppehället och måltiderna. Hyrans andel 139,53 €, andelen för uppehälle 53 €, 

råvaror för måltider 7 €/dygn, det vill säga sammanlagt 210 €.  

 

 Kortvarig familjevård 

Enligt direktiv av familjevården för personer med funktionsnedsättning i Egentliga Finland: 

27 €/dygn  

16,20 €/vård som varar under 6 timmar  

Familjevård under ledighet för närståendevårdare 11,60 €/dygn  –  lagstadgade ledigheter 

avgiftsfria för klienten 

 

Klubbavgift för äldre personer med funktionsnedsättning 

38 €/verksamhetsperiod 

 

Sommarverksamhet för barn med funktionsnedsättning 

58 €/barn 

Det tas inte ut en avgift för partiellt uppehälle för sommarverksamhet som ordnas som specialomsorg för 

barn med funktionsnedsättning.  

För transporter tas det ut en lika stor avgift som självriskandelen inom färdtjänst för personer med svår 

funktionsnedsättning. För transporter inom sommarverksamhet som organiserats som specialomsorg tas 

det inte ut en självrisk. 

 

 

Mera information: 

 

Jenni Kiviluoto, integrationsdirektör, tjänster för personer i arbetsför ålder 

jenni.kiviluoto@varha.fi 

 

Sari Hietala, chef för handikappservice 

sari.hietala@varha.fi 

 

Marjaana Luotovirta, koordinator för handikappservice 

marjaana.luotovirta@varha.fi 


