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1. Avgiftsfria social- och hälsotjänster 
 

Avgiftsfria socialtjänster 

 socialt arbete  

 socialhandledning  

 besök för bedömning av servicebehov  

 social rehabilitering  

 poliklinisk missbrukarvård  

 familjearbete  

 uppfostrings- och familjerådgivning  

 övervakning av umgänge mellan barn och förälder  

 stött umgänge och övervakade byten  

 verksamhet som stöder sysselsättning av personer med funktionsnedsättning och arbetsverksamhet 
för personer med funktionsnedsättning förutom transport och måltider  

 dagverksamhet för personer med funktionsnedsättning förutom transport och måltider 

 transporter av en person som omfattas av specialomsorg mellan verksamhetsenheter och andra 
nödvändiga tjänster för att få specialomsorg, vilka avses i lagen angående specialomsorger om 
utvecklingsstörda Det kan dock tas ut en avgift för uppehälle av en person med funktionsnedsättning   

 personlig assistans. Det kan dock tas ut en avgift för personlig assistans, om personen får ersättning 
för dessa med stöd av någon annan lag än lagen om service och stöd på grund av handikapp  

 specialomsorg som avses i lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda (519/77); det 
kan dock tas ut en avgift för uppehälle av en person med funktionsnedsättning förutom partiellt 
uppehälle av en person under 16 år och för delvis uppehälle av ett barn fram till slutet av det läsår, 
under vilket hen fyller 16 år; 

 vård av barn och unga som avses i barnskyddslagen (683/83); 

 service som ges på basis av lagen om service och stöd på grund av handikapp, dagverksamhet 
förutom transport och måltider, personlig assistans samt specialtjänster som hänför sig till 
serviceboende och undersökningar; för speciella kostnader inom serviceboende samt för personlig 
assistans kan det dock tas ut en avgift, om personen får ersättning för dessa med stöd av någon 
annan lag än lagen om service och stöd på grund av handikapp;  

 poliklinisk missbrukarvård; 

 service som stadgats som uppgifter för välfärdsområdet i äktenskapslagen (234/1929), 
faderskapslagen (11/2015), lagen om underhåll för barn (704/1975), lagen angående vårdnad om 
barn och umgängesrätt (361/1983), lagen om underhållsstöd (580/2008) och lagen om vissa 
underhållsbidrags bindande vid levnadskostnaderna (583/2008); samt  

 handlingar som getts till personen i ärenden som berör hens socialvård 

 

Avgiftsfria hälsotjänster 

 tjänster som berör främjande av välfärd och hälsa samt tjänster som berör förebyggande av 
sjukdomar:  

o hälsorådgivning och hälsokontroller 
o massundersökningar i enlighet med det riksomfattande programmet för 

massundersökningar  
o rådgivningstjänster 
o tjänster inom elev- och studerandevård 
o skolhälsovård även för dem som har fyllt 18  
o studerandehälsovård 

 tjänster inom primärhälsovården:  
o tjänster inom öppen sjukvård för personer under 18 år 

o mentalvårdsarbete inom öppen sjukvård 
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o mottagning av sjukskötare, hälsovårdare eller barnmorska 

o rehabiliteringsrådgivning eller rehabiliteringshandledning, bedömning av patientens funktions- 

och arbetsförmåga samt av rehabiliteringsbehov, rehabiliteringsundersökning, 

hjälpmedelservice och anpassningsträning 

 förbrukningsartiklar som är avsedda för vård av en långvarig sjukdom  

 läkarintyg eller -utlåtande som behövs:  

o för att kunden ska få vård eller rehabilitering  

o för att få läkemedelersättning (i enlighet med kapitel 5 i sjukförsäkringslagen 1224/2004)  

o för att utvisa behov av kortvarig sjukledighet (varaktighet för sjukledigheten högst 

självrisktiden i enlighet med sjukförsäkringslagen)  

 förebyggande och behandling av smittsamma sjukdomar:  

o vaccinationer som hör till det nationella vaccinationsprogrammet, allmänna frivilliga 

vaccinationer samt andra vaccinationer i enlighet med lagen om smittsamma sjukdomar 

o undersökning och behandling av och läkemedel som ordinerats mot en allmänfarlig smittsam 

sjukdom samt karantän för och isolering av den som har exponerats 

o läkemedel som har ordinerats mot en smittsam sjukdom som är övervakningspliktig samt 

undersökning och behandling av och läkemedel som ordinerats mot HIV-infektion, schanker, 

gonorré och klamydiainfektion som överförs sexuellt 

 specialiserad sjukvård:  

o undersökning och behandling som getts av en poliklinik för en person under 18 år 

o tjänster som erbjuds av stödcentraler som har grundats för offer för sexuellt våld 

(Europarådets konvention 53/2015)  

o undersökning, behandling och uppföljning som ges av mödrapolikliniker och som riktas till de 

gravida som använder rusmedel 

o vård som getts i en verksamhetsenhet inom psykiatrisk öppen vård förutom partiellt uppehälle 

som hänför sig till den  

o vård och uppehälle som getts till en patient med andningsförlamning samt transporter som 

hänför sig till vården  

o undersökning och vård av en levande givare av mänskliga organ, vävnader och celler 

o vård och uppehälle som ges till en person under 18 år, när det har ackumulerats över 7 

vårddagar per kalenderår 

o medicinsk rehabilitering som ges i serie till en person under 18 år och 

hyposensibiliseringsbehandling, behandling av tal- och röststörningar och strål- och 

cytostatikabehandling samt annan motsvarande vård liksom kontinuerlig dialysbehandling 

o rådgivning som hör till medicinsk rehabilitering, undersökning genom vilken det utreds 

rehabiliteringsbehov och möjligheter, anpassningsträning och rehabiliteringshandledning  

o hjälpmedel för medicinsk rehabilitering samt provning av dessa, behövlig förnyande och 

service, förutom hjälpmedelservice som ersätts med stöd av lagstiftningen 

 akutvård, förutom sjuktransport som hänför sig till akutvården 

 transport av patient som har skrivits in i sjukhuset med ett sjuktransportfordon till en annan 

vårdinstitution eller till hemvård 

2. Avgifter inom hälsotjänster 

2.1. Besöksavgifter 

Läkarens mottagningstjänst inom öppen sjukvård i primärvården: 20,90 €/besök eller 41,80 €/år. 
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Avgiften tas ut för endast de tre (3) första servicebesöken under kalenderåret eller det tas ut en årsavgift av 
kunden.  

Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år. Kundavgiften tas ut inte av följande kunder: frontveteraner, de 
som har fått fronttjänsttecken (markeringen R på FPA-kortet), krigsinvalider, minröjare med intyg från 
Krigsarkivet, de som får garantipension och de kunder som uppvisar ett beslut om utkomststöd som är i kraft 
i samband med besöket befrias från hälsocentralsavgiften.  

Avgiften ingår i de avgifter som beaktas i avgiftstaket. 

Skötarens mottagningstjänst inom öppen sjukvård i primärvården: avgiftsfri 

I primärvården är mottagningarna av en sjukskötare, hälsovårdare och barnmorska avgiftsfria, när skötaren 
har ansvar för vården. Ifall mottagningshändelsen ändras så att läkaren har ansvar för vården, tas det ut en 
avgift för läkarens mottagningstjänst.  

Det tas ut ingen avgift för vaccinering eller vaccinationer (vaccinationsmedel), ifall vaccineringen baserar sig 
på det nationella vaccinationsprogrammet eller det är fråga om behövlig vaccinering, vilken baserar sig på 
läkarens föreskrift på grund av en bakomliggande sjukdom (m.a.o. när vaccineringen hör till behandlingen av 
patientens sjukdom). 

Jour i primärvård: 28,70 €/besök 

Samjour i primärvård och sjukhus: 41,80 €/besök 

I jouren i primärvården kan det tas ut en avgift på 28,70 euro per besök av personer som har fyllt 18 år 
vardagar kl. 20.00–8.00 samt lördagar, söndagar och helgdagar. Det beaktas inte en avgift som tagits ut för 
jourbesöket när det räknas årsavgiften för mottagningsbesök hos en läkare inom öppen sjukvård i 
primärvården eller tidigare besöksavgifter under kalenderåret.  

Det kan tas ut år en avgift på 41,80 euro per besök i samband med jouren som social- och hälsocentralen 
och sjukhuset tillsammans har ordnat i sjukhuset vardagar kl. 20.00–8.00 samt lördagar, söndagar och 
helgdagar av en person som har fyllt 18. Det får inte tas ut en avgift för vård som getts i en 
verksamhetsenhet för psykiatrisk öppen vård. Om patienten omedelbart efter undersökningen som utförts i 
polikliniken tas in till sjukhuset för att vårdas, tas det ut av en avgift för vårddag i stället för avgift för 
jourbesöket. 

Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år. Det tas ut ingen kundavgift av följande kunder: frontveteraner, 
de som har fått fronttjänsttecken (markeringen R på FPA-kortet), krigsinvalider och minröjare med intyg från 
Krigsarkivet. 

Avgiften ingår i de avgifter som beaktas i avgiftstaket. 

Mottagning hos specialläkare: 41,80 €/besök 

Det kan tas ut en avgift på högst 41,80 euro per besök av den som undersöks eller vårdas i sjukhus eller i 
annan verksamhetsenhet, vilka avses i lagen om specialiserad sjukvård, och i poliklinik vid hälsocentral som 
leds av en specialläkare.  

Det tas ut ingen kundavgift av följande kunder: frontveteraner, de som har fått fronttjänsttecken (markeringen 
R på FPA-kortet), krigsinvalider och minröjare med intyg från Krigsarkivet. 

Avgiften ingår i de avgifter som beaktas i avgiftstaket. 

Akutbesök hos sjukskötare i den specialiserade sjukvården: 28,70 euro €/besök 
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Det tas ut ingen kundavgift av följande kunder: frontveteraner, de som har fått fronttjänsttecken (markeringen 
R på FPA-kortet), krigsinvalider och minröjare med intyg från Krigsarkivet. 

Avgiften ingår i de avgifter som beaktas i avgiftstaket. 

Avgift för dagkirurgiska ingrepp: 136,90 € 

Det kan tas ut högst 136,90 euro för ett dagkirurgiskt ingrepp, som utförs i operationssal och som förutsätter 
narkos, omfattande bedövning eller medicinering som ges intravenöst. 

Avgiften ingår i de avgifter som beaktas i avgiftstaket. 

Läkarintyg, 

A) avgiftsfritt 

B) 50,80 € 

C) 61,80 € 

D) besök hos läkare 20,90 € 

A) Läkarintyg eller -utlåtanden som behövs för att kunden ska få vård eller rehabilitering, för att få 
läkemedelsersättningar med stöd av kapitel 5 i sjukförsäkringslagen (1224/2004) eller för att utvisa behov av 
en sådan kortvarig sjukledighet, som varar högst den självrisktid som avses i sjukförsäkringslagen 8 kapitel 7 
§ 1 och 2 moment, är avgiftsfria.  

B) Till andra delar tas det 50,80 € betalt för intyg och utlåtanden som getts av en yrkesperson inom 
hälsovården.  

C) För läkarintyg som behövs för att få körkort tas det 61,80 € betalt.  

Avgiften ingår inte i de avgifter som beaktas i avgiftstaket. 

D) Utöver avgiften för intyg tas det ut gällande besök hos en läkare den normala besöksavgiften för läkare 
inom öppen sjukvård i primärvården 20,90 €.  

Avgiften ingår i de avgifter som beaktas i avgiftstaket. 

 

2.2. Rehabiliteringstjänster och vård i serie 

Rehabiliteringvård: 17,10 €/dygn 

Kortvarig undersöknings- och rehabiliteringvård: 17,10 €/dygn 

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 kunden övergår till en annan institution och inte heller för en hel frånvarodag.  

Avgiften ingår i de avgifter som beaktas i avgiftstaket. Efter att avgiftstaket har uppnåtts tas det ut ingen 
avgift för undersöknings- och rehabiliteringvård. 

Individualterapi: 11,60 €/gång 
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Tjänsten är avgiftsfri för en person under 18 år.  

Avgiften ingår i de avgifter som beaktas i avgiftstaket. 

Vård som ges i serie: 11,60 €/gång 

Avgiften för vård som ges i serie tas ut högst för 45 gånger i kalenderår. Tjänsten är avgiftsfri för personer 
under 18 år och för frontveteraner. 

Avgiften ingår i de avgifter som beaktas i avgiftstaket. 

 

2.3. Munhälsovård 

Munhygienist: 10,30 €/besök 

Tandläkare: 13,30 €/besök 

Specialtandläkare: 19,50 €/besök 

Specialiserad sjukvård för mun och käkar som getts inom primärvården: 41,80 €/besök 

Det tas ut en grundavgift för undersökning och behandling av mun och tänder för besöket när behandlingen 
ges av en munhygienist, tandläkare eller specialtandläkare. 

Avgiften ingår i de avgifter som beaktas i avgiftstaket. 

Bilddiagnostik, tandröntgen: 8,50 €/bild 

Bilddiagnostik, panoramaröntgen: 19,20 €/bild 

Utöver grundavgiften tas det ut 8,50 euro för en tandröntgenbild i enlighet med den åtgärdsklassifikation för 
hälsovården som är i kraft. 

Utöver grundavgiften tas det ut 19,20 €/gång för avbildning av käkar och alla tänder med panoramaröntgen i 
enlighet med den åtgärdsklassifikation för hälsovården som är i kraft. 

Avgiften ingår i de avgifter som beaktas i avgiftstaket. 

Förebyggande munhälsovård: 8,50 €/besök 

Till förebyggande vård hör åtgärder för att främja munhälsan i enlighet med åtgärdsklassifikationen (SC-
gruppen) av Institutet för välfärd och hälsa (THL). 

Avgiften ingår i de avgifter som beaktas i avgiftstaket. 

Undersökningar, tandundersökningar, 

svårighetsklass 0–2: 8,50 €/besök 

svårighetsklass 3–4: 19,20 €/besök 

svårighetsklass 5–7: 38,00 €/besök 
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svårighetsklass 8–10: 55,60 €/besök 

svårighetsklass 11: 78,00 €/besök 

Avgift för undersökning, tandundersökning och behandling av sjukdomar bestäms enligt svårighetsklassen i 
åtgärdsklassifikationen.                                  

Avgiften ingår i de avgifter som beaktas i avgiftstaket. 

Protetisk åtgärd, 

rebasering av tandprotes 55,60 € 

reparation av tandprotes 38 € 

delprotes av akryl och helprotes: 186 € 

tandkronor och tandbroar: 186 €/tand 

protes med metallskelett: 225,70 € 

Avgiften för protetiska åtgärder bestäms efter åtgärdsklassifikationen. 

Avgiften ingår i de avgifter som beaktas i avgiftstaket. 

 

2.4. Sjuktransport som hänför sig till prehospital sjukvård 

Sjuktransport: självriskandelen definieras av FPA, tidigare 25 €. 

Patientens självriskandel som hänför sig till transport i den prehospitala sjukvården definieras av FPA. Den 
självriskandel som tagits ut av patienten för sjuktransport har efter FPA-ersättningen varit 25,00 euro under 
den senaste tiden. 
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3. Tjänster som ges hem till kunden 

3.1. Hemsjukhustjänster och hemsjukvård 

Besök av hemsjukhus och tillfälligt besök av hemsjukvård, 

Hembesök av läkare eller tandläkare: 19,20 €/besök 

Hembesök av sjukskötare, hälsovårdare, munhygienist, tandskötare, terapeuter: 12,20 
€/besök 

Hembesök av hälsovårdare inom rådgivning: avgiftsfri 

Det kan tas ut en avgift på högst 19,20 euro för tillfällig hemsjukvård för ett hembesök utfört av en läkare 
eller en tandläkare och en avgift på högst 12,20 euro för ett hembesök utfört av en annan person. Det kan 
dock inte tas ut en avgift för tillfällig hemsjukvård separat av en sådan person som får kontinuerlig 
hemsjukvård. Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år och för frontveteraner.  

Avgiften ingår i de avgifter som beaktas i avgiftstaket. 

Hemsjukhus: 22,80 €/dag 

Avgiften inkluderar mediciner och förbrukningsartiklar. Antalet besök per dag har inte begränsats. 

Besök på verksamhetsstället för hemsjukhuset är avgiftsfritt. Tjänsten är avgiftsfri för personer under 18 år 
och för frontveteraner. 

Avgiften ingår i de avgifter som beaktas i avgiftstaket. 

Kontinuerlig och regelbunden hemsjukvård/hemsjukhusvård: inkomstrelaterad 

Det tas ut en avgift för hemsjukvård och hemsjukhusvård om klienten får service minst en gång i veckan och 
därtill bedöms det att servicen kommer att vara minst två månader från och med dess början eller om 
servicen faktiskt har varat åtminstone för två månader. 

Definierandet av månadsavgiften för servicen baserar sig på klientens bruttoinkomster (se 
bestämningsgrunder för hemvård, bilaga 1).  

Avgiften ingår inte i de avgifter som beaktas i avgiftstaket. 

 

3.2. Hemvård 

Hemvård, kontinuerlig och regelbunden, inkomstrelaterad 

Välfärdsområdet uppbär en månadsavgift för fortlöpande och regelbunden service som ges hemma, och 
vilken bestäms efter antalet servicetimmar som har skrivits in i servicebeslutet, klientens betalningsförmåga 
och storleken på familjen. Avgiften inkluderar inte boendekostnader. De inkomster och avdrag som tas i 
beaktande när avgiften definieras finns noggrannare i bilaga 1. 

Avgiften ingår inte i de avgifter som beaktas i avgiftstaket. 
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Hemvård, tillfällig 

Besök av läkare eller tandläkare: 19,20 €/besök 

Besök av en annan expert: 12,20 €/besök 

Det kan tas ut en avgift på högst 19,20 euro för tillfällig hemsjukvård för ett hembesök utfört av en läkare 
eller en tandläkare och en avgift på högst 12,20 euro för ett hembesök utfört av en annan person. 
Kundavgiften för tillfällig hemvård följer de högsta avgifterna för besöken inom hemsjukvården, vilka har 
stadgats i förordningen. 

Avgiften ingår inte i de avgifter som beaktas i avgiftstaket. 

3.3. Hemservice för barnfamiljer 

Hemservice för barnfamiljer: 6,50 €/timme 

Det tas ut ingen kundavgift ifall familjen har ett klientskap till utkomststöd eller ifall det inte bestämdes en 
kundavgift till familjen i enlighet med klientavgiftslagen, ifall barnet har ett klientskap till barnskyddet eller ett 
behov av särskilt stöd i enlighet med socialvårdslagen eller ifall servicebehovet har konstaterats i 
kundplanen för handikappservice. 

Avgiften ingår inte i de avgifter som beaktas i avgiftstaket. 

3.4. Service som stöder boende hemma 

Måltidsservice, transporteras hem: 8 €/måltid 

Tjänst uträttande av ärenden: 10 €/gång 

Städservice: 25 €/timme 

Klädvårdsservice: 10 €/tvättmaskin (transport: självriskandel/riktning) 

Badservice: 9 €/gång (transport: självriskandel/riktning) 

Trygghetsservice, 

hyra för trygghetstelefon: 20 €/mån 

installering av trygghetstelefon: 22 €/gång 

spislarm/spisvakt 20 €/mån 

intelligent dörrlarm 30 €/mån 

besök av Trygghetshjälpare som stödtjänst: 20 €/gång 

besök av Trygghetshjälpare, av engångs natur: 75 €/gång 

Det tas ut en avgift av engångs natur för besök av en trygghetshjälpare av de personer som har behövt hjälp 
för att lyftas upp och personen inte omfattas av regelbunden hemvård, trygghetsservice eller av någon 
annan service.  
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Hemvårdens rehabiliterande bedömningsperiod: 12,20 €/besök 

Vardagsrehabilitering hemma som stödtjänst: 12,20 €/besök 

Det faktureras högst två besök/dag under hemvårdens rehabiliterande bedömningsperiod och för 
hemrehabilitering av kunden. 

Dagverksamhet i rehabiliteringssyfte som stödtjänst, 

tjänst som varar hela dagen, > 4 timmar: 20 €/gång 

tjänst en del av dagen: 15 €/gång 

transport vid behov: självriskandel/riktning 

Tjänsten som varar hela dagen och tjänsten som varar del av dagen inkluderar de måltider som serveras 
under tjänsten. 

För frontveteraner och krigsinvalider (minst 10 %) service som stöder boende hemma: måltidsservice, 
tjänsten uträttande av ärenden, städ-, bad, trygghets- och klädvårdservice samt vardagsrehabilitering och 
dagverksamhet i rehabiliteringssyfte är avgiftsfria tjänster. 

Avgifterna för stödtjänster ingår inte i de avgifter som beaktas i avgiftstaket. 

 

4. Avgifter för måltider 

Måltider i boendeservice (handikappservice) 

Måltider som serveras i servicecentral (äldre) 

Måltider i arbets- och dagverksamhet (frukost, lunch, eftermiddagskaffe): 

frukost 2,5 €/måltid 

lunch 6 €/måltid 

eftermiddagskaffe 1,5 €/måltid 

middag 5 €/måltid 

liten kvällsmåltid 1,5 €/måltid 

måltider för hela dagen 16,5 €/måltidsdag 

Om en klient i boendeservice för personer med funktionsnedsättning deltar i matlagning, tas det ut en avgift 
bara för råvaror. Det tas ut en avgift för bara de måltider som klienten har intagit. 

För de äldres del berör priserna på måltider endast de äldre personer som har beviljats måltider 
som service och av vilka välfärdsområdet kan fakturera priset på måltiden. 
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Avgiften ingår inte i de avgifter som beaktas i avgiftstaket. 

 

5. Färdtjänster 

Färdtjänst enligt lagen om handikappservice, 

Färdtjänst enligt socialvårdslagen, 

Färdtjänst i arbets- och dagverksamhet, 

Självriskandel för färdtjänster: avgift för lokaltrafik 

I Föli-området har det tagits ut en taxa enligt Föli, i det övriga området en taxa enligt 
Matkahuolto/lokaltrafiken. 

Färdtjänst enligt lagen om handikappservice är en subjektiv rättighet för den person som är berättigad till den 
och lagen om handikappservice förutsätter att det beviljas minst 18 enkla fritidsresor i månaden, och därtill 
arbets- och studieresor i den omfattning som de nödvändigtvis behövs. De ovannämnda resorna inte är 
avsedda att användas för resor till hälsovården utan till dem ska det användas FPA-taxi. 

Service som stöder rörligheten enligt socialvårdslagen ska ordnas för personer som inte klarar av att 
självständigt använda allmänna trafikmedel på grund av sjukdom, skada eller av någon annan liknande 
funktionsnedsättande orsak och som behöver service för att kunna uträtta ärenden eller på grund av något 
annat behov som hör till det dagliga livet. 

I arbets- och dagverksamhet tas det ut högst en avgift som motsvarar den avgift som gäller inom 
kollektivtrafiken på orten eller annan skälig avgift som kan jämföras med den. Det tas inte ut en självrisk för 
färdtjänster i fråga om färdtjänster för klienter inom specialomsorg. 

Tjänster som stöder rörligheten är avgiftsfria för frontveteraner och krigsinvalider (minst 10 %, 20 %). 

Avgiften ingår i de avgifter som beaktas i avgiftstaket. 

 

6. Boendeservice 

Gemenskapsboende (serviceboende): inkomstrelaterad 

Kundavgiften för gemenskapsboende definieras på samma sätt som avgiften för fortlöpande, regelbunden 
service som ges hemma. Klienten betalar separat kostnaderna för boendet. 

Det tas ut en månadsavgift för fortlöpande och regelbunden service som ges hemma, vilken definieras enligt 
antalet servicetimmar som skrivits in i servicebeslutet, klientens betalningsförmåga och storleken på familjen. 
Avgiften inkluderar inte boendekostnader. De inkomster och avdrag som tas i beaktande när avgiften 
definieras finns noggrannare i bilaga 1. 

Gemenskapsboende, kortvarigt (serviceboende): 22,80 €/dygn 

Klienten tar med sig egna mediciner/inkontinensförnödenheter/förbrukningsartiklar som är i ständig 
användning. 
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Serviceboende med heldygnsomsorg, långvarigt: inkomstrelaterad 

Servicen är långvarig om den från och med då den inleds uppskattas pågå eller om servicen faktiskt har 
pågått minst tre månader. Månadsavgiften för långvarigt serviceboende med heldygnsomsorg definieras på 
basis av klientens nettoinkomster. 

Det tas ut en månadsavgift av klienter inom långvarigt serviceboende med heldygnsomsorg. Avgiften får 
utgöra högst 85 procent av klientens månadsinkomster, från vilka det har gjorts stadgade avdrag. Klienten 
ska minst ha ett belopp på 167 €/månad för personligt bruk. De inkomster och avdrag, vilka beaktas vid 
definierandet av avgiften finns noggrannare i bilaga 2. 

Serviceboende med heldygnsomsorg, kortvarig (effektiverat serviceboende): 40 €/dygn 

Klienten tar med sig egna mediciner/inkontinensförnödenheter/förbrukningsartiklar.  

Serviceboende med heldygnsomsorg, dag- eller nattvård: 25 €/dygn 

Klienten tar med sig egna mediciner/inkontinensförnödenheter/förbrukningsartiklar. 

Tjänster i fråga om långvarigt gemenskapsboende och serviceboende med heldygnsomsorg är avgiftsfria för 
frontveteraner och krigsinvalider (minst 10 %, 20 %) med undantag för kostnader för boende (hyra, el, vatten 
o.d.). 

Avgifter för boendeservice ingår inte i de avgifter som beaktas i avgiftstaket. 

 

7. Familjevård 

Familjevård, långvarig (äldre) 

Det tas ut en månadsavgift av klienter inom långvarig familjevård. Avgiften får utgöra högst 85 procent av 
klientens månadsinkomster, från vilka det har gjorts stadgade avdrag. Klienten ska minst ha ett belopp på 
167 €/månad för personligt bruk. De inkomster och avdrag, vilka beaktas vid definierandet av avgiften finns 
noggrannare i bilaga 2. 

Avgiften ingår inte i de avgifter som beaktas i avgiftstaket. 

Familjevård, långvarig, beviljad inom ramen för specialomsorg: 402,53 €/månad 

Avgifter för familjevård som tas ut för specialomsorg om personer med funktionsnedsättning definieras i 
enlighet med lagen om klientavgifter 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. En full avgift för 
uppehälle inom familjevård som beviljats inom ramen för specialomsorg innehåller hyra, måltider samt 
uppehälle (hyrans andel 139,53 €, andelen för uppehälle 53 €, råvaror för måltider 7 €/dygn, det vill säga 
sammanlagt 210 €). 

Avgiften ingår inte i de avgifter som beaktas i avgiftstaket. 

Familjevård, kortvarig (äldre): 27 €/dygn 

Familjevård, en del av dagen (äldre): 16,20 €/vård som varar under 6 timmar 
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Avgiften ingår inte i de avgifter som beaktas i avgiftstaket. 

 

8. Bäddavdelningsvård och sluten vård 

Kortvarig bäddavdelningsvård: 49,60 €/dygn 

Efter att avgiftstaket uppnåtts: 22,80 €/dygn 

Avgift för vård och uppehälle i en verksamhetsenhet inom psykiatrin: 22,80 €/dygn 

Avgift för vård och uppehälle inom avgiftning: 22,80 €/dygn 

Dag- eller nattvård: 22,80 €/dygn 

Vårddagsavgiften får tas ut bara en gång per kalenderdygn. Om klienten omedelbart övergår till en annan 
institution får den sändande enheten inte ta ut en avgift för den dag då klienten övergår. Om klienten 
omedelbart övergår från sluten vård till en boendeserviceenhet inom Egentliga Finlands välfärdsområde tar 
den sändande enheten inte ut en avgift för avgångsdagen. 

Av personer under 18 år tas det ut en avgift för högst sju (7) dygn per kalenderår. Avgifter tas inte ut för 
observationstid enligt mentalvårdslagen, om inte den som tagits in för observation på basis av observationen 
meddelas ett sådant beslut om vård oberoende av patientens vilja som avses i mentalvårdslagen. 

Kundavgift tas inte ut för avgiftning som ges i en psykiatrisk verksamhetsenhet eller institution då avgiftstaket 
har uppnåtts.  

Avgifterna ingår i de avgifter som beaktas i avgiftstaket. 

Långvarig sluten vård: inkomstrelaterad 

Långvarig service inom sluten vård, vård på ålderdomshem: inkomstrelaterad 

Det tas ut en månadsavgift för en klient inom långvarigt serviceboende med heldygnsomsorg, långvarig 
familjevård och långvarig sluten vård. Avgiften får utgöra högst 85 procent av klientens månadsinkomster, 
från vilka det har gjorts stadgade avdrag. Klienten ska minst ha ett belopp på 112 €/månad för personligt 
bruk. De inkomster och avdrag som tas i beaktande när avgiften definieras finns noggrannare i bilaga 2. 

Avgiften ingår inte i de avgifter som beaktas i avgiftstaket. 

Kortvarig service på en institution, < 3 månader, vård på ålderdomshem: 49,60 €/dygn 

Avgiften ingår i de avgifter som beaktas i avgiftstaket. 

Sluten vård, dag- och nattservice, vård på ålderdomshem: 22,80 €/dygn 

Om det från vårdsynpunkt är ändamålsenligt att någon vårdas vid en institution inom socialvården eller 
någon annan verksamhetsenhet antingen endast om dagen (dagvård) eller endast om natten (nattvård), kan 
det hos hen tas ut högst 22,80 euro per dygn. 

Avgiften ingår inte i de avgifter som beaktas i avgiftstaket. 
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9. Handikappservice 

Kortvarig undersöknings- och rehabiliteringvård: 17,10 €/dygn 

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 institution. Avgiften tas inte ut för en hel frånvarodag.  

Avgiften ingår i de avgifter som beaktas i avgiftstaket. Efter att avgiftstaket har uppnåtts tas det ut ingen 
avgift för undersöknings- och rehabiliteringvård. 

Långvarig sluten vård och slutenvårdsrehabilitering: inkomstrelaterad 

Det tas ut en månadsavgift av klienter inom långvarigt serviceboende med heldygnsomsorg, långvarig 
familjevård och långvarig sluten vård. Avgiften får utgöra högst 85 procent av klientens månadsinkomster, 
från vilka det har gjorts stadgade avdrag. Klienten ska minst ha ett belopp på 112 €/månad för personligt 
bruk. De inkomster och avdrag som tas i beaktande när avgiften definieras finns noggrannare i bilaga 2. 

Avgiften ingår inte i de avgifter som beaktas i avgiftstaket. 

Kortvarig vård eller boendeservice: 

För personer över 16 år 30 €/dygn 

För personer under 16 år 18,50 €/dygn 

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. 

Det kan tas ut en avgift av klienten för uppehälle i specialomsorg enligt lagen angående specialomsorger om 
utvecklingsstörda eller inom serviceboende enligt lagen om handikappservice med undantag för partiellt 
uppehälle som ges personer under 16 år. Det tas inte ut en avgift för uppehälle inom omsorg och 
omvårdnad. 

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. 

Avgiften ingår inte i de avgifter som beaktas i avgiftstaket. 

Långvarigt serviceboende och långvarigt serviceboende med heldygnsomsorg: 40 €/dygn 

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. 

Det ordnas boendeservice som specialomsorg för personer med funktionsnedsättning enligt lagen angående 
specialomsorger om utvecklingsstörda och som serviceboende enligt lagen om service för handikappade. 

Avgiften ingår inte i de avgifter som beaktas i avgiftstaket.  

Boendeservice, avgift för måltid se punkten avgifter för måltider 
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Långvarig familjevård, lag om service och stöd på grund av handikapp 

Det tas ut en månadsavgift för en klient inom långvarigt serviceboende med heldygnsomsorg, långvarig 
familjevård och långvarig sluten vård. Avgiften får utgöra högst 85 procent av klientens månadsinkomster, 
från vilka det har gjorts stadgade avdrag. Klienter inom långvarig familjevård ska minst ett belopp på 167 
€/månad (2022) för personligt bruk. De inkomster och avdrag som tas i beaktande när avgiften definieras 
finns noggrannare i bilaga 2. 

Avgiften ingår inte i de avgifter som beaktas i avgiftstaket. 

Långvarig familjevård, inom ramen för specialomsorg: 402,53 €/månad 

Om familjevård har inkluderats i ett specialomsorgsprogram för personen med funktionsnedsättning kan det 
tas ut en avgift för uppehälle. En full avgift för uppehälle inom familjevård som beviljats inom ramen för 
specialomsorg, innehåller hyran, måltider samt uppehälle.  

Avgiften ingår inte i de avgifter som beaktas i avgiftstaket. 

Familjevård, kortvarig: 27 €/dygn 

Familjevård, en del av dagen: 16,20 €/vård som varar under 6 timmar 

Avgifterna ingår inte i de avgifter som beaktas i avgiftstaket. 

 

10. Dagverksamhet, arbetsverksamhet och 

klubbservice 

Klubbverksamhet för äldre personer med funktionsnedsättning: 38 €/verksamhetsperiod 

Klienten betalar transporterna och utfärderna. Servicen finns endast i Åbo. 

Avgiften ingår inte i de avgifter som beaktas i avgiftstaket. 

Sommarverksamhet för barn med funktionsnedsättning: 58 €/barn 

Servicen finns endast i Åbo. 

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. 

Avgiften ingår inte i de avgifter som beaktas i avgiftstaket. 

Rehabiliterande dagverksamhet som stödtjänst,  

tjänst som varar hela dagen, > 4 timmar: 20 €/gång 

tjänst en del av dagen: 15 €/gång 
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vid behov transport: självriskandel 3 €/riktning 

Tjänsten som varar hela dagen och tjänsten som varar en del av dagen inkluderar de måltider som serveras 
under tjänsten. 

Avgiften ingår inte i de avgifter som beaktas i avgiftstaket. 

11. Service under ledigheter inom 

närståendevården 

Tjänster under lagstadgade ledighet för närståendevårdaren: avgiftsfri 

Tjänster under ledighet för personer som vårdar en anhörig eller närstående: 11,60 €/dygn 

Ledigheten för närståendevårdaren kan ordnas bland annat i serviceboende med heldygnsomsorg, sluten 
vård, familjevård, som avlösarservice som ordnas hemma hos den som får närståendevård eller som 
rehabiliterande dagverksamhet. 

Avgiften ingår inte i de avgifter som beaktas i avgiftstaket. 

 

12. Allmänt 

I bestämmandet av kundavgifter i social- och hälsovården tillämpas det lagen om klientavgifter inom social- 
och hälsovården (734/1992, senare klientavgiftslagen), lagen om ändring av lagen om klientavgifter inom 
social- och hälsovården (1201/2020 och 791/2022) och förordningen om klientavgifter inom social- och 
hälsovården (912/1992, senare förordningen om klientavgifter) i Egentliga Finlands välfärdsområde. 

Kundavgifterna i social- och hälsovården är i kraft i de social- och hälsotjänster som Egentliga Finlands 
välfärdsområde organiserar från och med 1.1.2023. Klientavgiftslagen tillämpas även på service som 
välfärdsområdet organiserar som köpt tjänst. 

För välfärdsområdets social- och hälsovårdstjänster kan en avgift tas ut hos den som använder servicen, om 
inte något annat föreskrivs genom lag. Avgiften kan tas ut enligt användarens betalningsförmåga. 

12.1. Högsta avgift 

Den avgift som tas ut för servicen får vara högst lika stor som kostnaderna för serviceproduktionen 
(Klientavgiftslagen 2 §) 

En del av avgifter i social- och hälsovården är bundna till index. Indexjusteringarna görs vartannat år. 

12.2. Bestämmande av betalningsförmåga 

Avgiften ska justeras då  

 servicetagarens eller familjens betalningsförmåga har förändrats väsentligt 

 det är uppenbart att familjeförhållandena har förändrats efter att avgiften fastställts 

 när klientens servicebehov har förändrats 

Avgifter som fastställs efter betalningsförmågan bestäms tills vidare.  
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Servicetagarens eller familjens betalningsförmåga anses ha förändrats väsentligt, om inkomsterna ändrats 
med minst 5 % och härvid fattas det ett nytt beslut. Detta gäller alla kundavgifter inom social- och 
hälsovården, vilka bestäms enligt betalningsförmågan hos klienterna. Ifall inkomsterna som meddelats som 
grund för vårdavgiften visar sig vara felaktiga kan avgiften rättas för högst ett år. Klienten har skyldighet att 
meddela om ändringar i inkomsterna. 

12.3. Uttag av avgift 

Lag om klientavgifter inom social- och hälsovården (734/1992, 2a § och 2b §) 

Klienten ska ges en faktura, av vilken det framgår fakturans datum, klienten, den service för vilken avgiften 
tas ut, avgiftsgrunden, om det är fråga om en offentlig eller privat serviceproducent samt kontaktuppgifter till 
den som ger ytterligare upplysningar. Därtill ska det framgå av fakturan om servicen ingår i avgiftstaket och 
om den ingår ska det på fakturan finnas en uppgift om att klienten själv måste kontrollera när avgiftstaket har 
uppnåtts. Till andra fakturor än fakturor som bestäms enligt betalningsförmågan ska det fogas en anvisning 
om omprövningsbegäran. 

Klienten ska ges ett beslut om en avgift som bestäms enligt dennes betalningsförmåga. Av beslutet ska 
åtminstone följande uppgifter framgå: den klient som beslutet avser och den service som beslutet gäller, den 
tjänsteinnehavare som fattat beslutet samt tidpunkten för beslutet, storleken på avgiften samt avgiftsgrunden 
samt den kontaktperson av vilken klienten kan begära ytterligare upplysningar. Till beslutet ska det fogas en 
anvisning om omprövningsbegäran. 

Välfärdsområdet ska ge klienten en faktura som motsvarar avgiftsbeslutet.  

Av fakturan ska åtminstone följande uppgifter framgå:  

1) fakturans datum 

2) den klient av vilken avgiften tas ut 

3) den service för vilken avgiften tas ut 

4) avgiftens storlek och avgiftsgrunden 

5) den offentliga eller privata serviceproducent som tillhandahållit den service för vilken 
avgiften tas ut 

6) namnet på och kontaktuppgifterna till den aktör av vilken klienten vid behov kan begära 
ytterligare upplysningar om fakturan 

7) uppgifter om huruvida den avgift som tas ut ska räknas in i det i 6 a § avsedda avgiftstaket; 
om avgiften ska räknas in i avgiftstaket, ska det på fakturan dessutom finnas uppgift om att 
klienten själv måste kontrollera när avgiftstaket har uppnåtts. 

Till andra fakturor än fakturor med anledning av beslut som avses i 2 b § (Beslut om avgift som bestäms 
enligt betalningsförmågan) ska det fogas en anvisning om omprövningsbegäran. 

När avgifter tas ut ska klientens integritetsskydd och personliga trygghet beaktas. 

12.4. Nedsättning och efterskänkande av avgift 

Kundavgifter inom social- och hälsovården nedsätts i enlighet med bestämmelserna i 11 § i lagen om 
klientavgifter inom social- och hälsovården från och med 1.1.2023. Enligt 11 § i lagen om klientavgifter inom 
social- och hälsovården (734/1992) ska en avgift om fastställts för socialvårdsservice och en sådan avgift för 
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hälsovårdsservice som bestämts enligt en persons betalningsförmåga efterskänkas eller nedsättas till den 
del förutsättningarna för personens eller familjens försörjning eller förverkligandet av personens lagstadgade 
försörjningsplikt äventyras av att avgiften tas ut. 

Nedsättning och efterskänkande av avgift ska prioriteras i förhållande till utkomststöd enligt lagen om 
utkomststöd (1412/1997). Klienten ska informeras om nedsättning och efterskänkande av avgift så tidigt som 
möjligt, redan före den första servicehändelsen (kundkontakt, kundbesök eller vårdperiod som äger rum 
inom social- och hälsovården) eller i samband med den. Informationen ska ges senast när avgiften tas ut. 
(Kundanvisning: Efterskänkande och nedsättning av en avgift som bestäms enligt en persons 
betalningsförmåga för socialvårdsservice och hälsovårdsservice). 

12.5. Avgiftstak 

Det har godkänts ett avgiftstak för vissa kundavgifter inom social- och hälsovården, vilket är 692 
euro/kalenderår. Under kalenderåret betalas det bara avgifter för social- och hälsovården, vilka omfattas av 
avgiftstaket tills avgiftstaket uppnås. De avgifter som omfattas av avgiftstaket har definierats i 6 a § i 
klientavgiftslagen.  

Det får dock tas ut en avgift på högst 22,80 euro per dygn för uppehälle inom kortvarig institutionsvård, som 
avses i 67 1 mom. i hälso- och sjukvårdslagen, eller kortvarig service på institution, vilken avses i 22 § i 
socialvårdslagen, av en klient som fyllt 18 år.  

Tjänster som omfattas av avgiftstaket:  

 service inom den öppna sjukvården i primärvården  

 undersökning och vård som tillhandahålls av en poliklinik inom den specialiserade sjukvården 

 dagkirurgiska ingrepp 

 undersökning och vård av mun och tänder, med undantag för tandtekniska utgifter  

 vårdåtgärder inom den specialiserade sjukvården som hänför sig till mun och käkar 

 fysioterapi, neuropsykologisk rehabilitering, näringsterapi, fotvård, talterapi, ergoterapi och annan 
med dessa jämförbar behandling som förbättrar och upprätthåller funktionsförmågan som ges av en 
yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården 

 avgifter för vård i serie  

 tillfällig hemsjukvård och tillfällig hemsjukhusvård  

 kortvarig sluten vård (Hälso- och sjukvårdslagen 67 §) 

 kortvarig dag- och nattvård  

 kortvarig service på en institution (Socialvårdslagen 22 §) 

Avgifter som inte omfattas av avgiftstaket:  

 socialvårdstjänster  

 inkomstrelaterade avgifter  

 självriskandelar för servicesedel eller färdtjänster  

 tillfällig hemvård  

 måltider, stödtjänster och trygghetsservice för äldre  

 dagrehabilitering och kortvarig vård i enheter för äldre  

 avgifter som tas ut av den som får närståendevård under lagstadgad ledighet för 
närståendevårdaren  

 avgifter för intyg inom hälsovården  

 avgift för outnyttjade och icke-avbokade tjänster, vilken tas ut  

 sjuktransport  

 rehabilitering på en institution som ges till en person som får tjänster i enlighet med lagen angående 
specialomsorger om utvecklingsstörda och lagen om service och stöd på grund av handikapp 
(Hälso- och sjukvårdslagen 29 §) 
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12.6. Oanvänd service 

Avgift för oanvänd service 51,50 €/gång 

Lag om klientavgifter inom social- och hälsovården § 3 

Om en klient eller klientens företrädare har bokat en mottagningstid för hälsovårdsservice eller har bokat en 
kortvarig vårdplats eller boendeserviceplats inom social- eller hälsovården, och klienten utan godtagbart skäl 
och utan att ha avbokat tiden eller platsen inte har kommit till mottagningen eller enheten i fråga vid bokad 
tid. Avgiften får emellertid tas ut endast om uttaget av avgiften inte ska anses oskäligt och välfärdsområdet i 
samband med bokningen har meddelat att en avgift som avses här kan komma att tas ut samt gett 
anvisningar om att tiden eller platsen kan avbokas på förhand. Uppgifter om uttag av avgift samt om 
avbokning av tid eller plats ska lämnas så att klienten tillräckligt väl förstår innehållet i dem. Avgift får inte tas 
ut hos klienter under 18 år. 

Avgiften för oanvänd service tillämpas även när välfärdsområdet på en klients eller dennes företrädares 
initiativ har bokat en mottagningstid eller en kortvarig vårdplats eller boendeserviceplats för klienten. Härvid 
förutsätter uttaget av avgift dessutom att välfärdsområdet i samband med bokningen har meddelat att en 
avgift som avses här kan komma att tas ut och att anvisningarna lämnas skriftligen och att klienten eller 
dennes företrädare får en påminnelse om den bokade tiden eller platsen. 

 

12.7. Distanstjänster 

Social- och hälsotjänster kan ges som sedvanlig ärendehantering genom besök eller som digital 
tjänst/elektronisk ärendehantering. Avgiftsbelagda distanstjänster ersätter de sedvanliga besöken hos social- 
eller hälsovården och motsvarar innehållsmässigt den traditionella vård- eller servicekontakten vid 
personliga besök. 

Distanstjänsten tillhandahålls dubbelriktat via en datakommunikationsförbindelse såsom en dator, en 
smarttelefon eller en datorplatta. Den tjänst som ersätter besöken är i princip interaktiv och individuellt riktad 
till kunden. 

Ifall det inte separat i prislistan har fastställs en avgift för den service som produceras som distanstjänst, tas 
det ut för den service som producerats som distanstjänst en kundavgift för ett fysiskt besök enligt prislistan. 
Om tjänsten är avgiftsfri enligt prislistan, är den tjänst som producerats som distanstjänst likaså avgiftsfri för 
kunden. Digitala/elektroniska tjänster ingår i avgiftstaket på samma sätt som traditionella tjänster som 
baserar sig på besök. 

En avgiftsbelagd service/distansbesök förutsätter alltid stark autentisering inom hälsovården och grundar sig 
på en inskrivning som görs i patientdatasystemet. En anonym hälsorådgivning eller handledning utgör inte 
en sådan avgiftsbelagd distanstjänst som ersätter besök.   
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Bilaga 1 

Avgift som tas ut för fortlöpande och regelbunden service i hemmet 

Det tas ut en månadsavgift för fortlöpande och regelbunden service i hemmet som bestäms enligt antalet 
servicetimmar som skrivits in i servicebeslutet, klientens betalningsförmåga och familjens storlek. Om antalet 
servicetimmar varierar från månad till månad, används det då avgiften bestäms ett betalningsprocenttal som 
motsvarar det genomsnittliga antalet servicetimmar. 

Regelbundna besök inom hemvården kan genomföras även som distanstjänst till exempel via en 
videoförbindelse. Tiden för distansbesöket räknas in i vårdtiden då kundavgiften bestäms för klienten inom 
regelbunden hemvård. 

Boendekostnaderna ingår inte i avgiften. 

Då det besluts om storleken av klientavgiften beaktas det som klientens månadsinkomster den bruttoinkomst 
som överskrider inkomstgränsen. Inkomstgränsen bestäms på basis av storleken av familjen (tabell 1). 
Antalet servicetimmar i månaden och familjens storlek definierar betalningsprocenten, med vilken det 
beräknas månadsavgiften för hemvården gällande den inkomst som överskrider inkomstgränsen (tabell 2). 

Tabell 1. Inkomstgränser som baserar sig på storleken av familjen år 2022. 

 

Storleken av 
familjen 

1 
person 

2 
personer 

3 
personer 

4 
personer 

5 
personer 

6 
personer 

Inkomstgräns 
€/mån 598 1 103 1 731 2 140 2 591 2 976 

 

När personerna i familjen är flera än sex höjs inkomstgränsen med 356 euro för varje ytterligare person. 

Tabell 2. Betalningsprocent som bestäms enligt servicetimmarna och storleken av familjen. 

 

Servicetimmar 
per månad 

1 person 2 personer 3 personer 4 personer 5 personer ≥ 6 

≤ 4 8 7 6 6 6 6 

5 10 8,75 7,5 7,5 7,5 7,5 

6 12 10,5 9 9 9 9 

7 14 12,25 10,5 10,5 10,5 10,5 

8 16 14 12 12 12 12 

9 17 14,75 12,5 12,5 12,5 12 

10 18 15,5 13 13 13 12 

11 19 16,25 13,5 13,5 13,5 12 
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Servicetimmar 
per månad 

1 person 2 personer 3 personer 4 personer 5 personer ≥ 6 

12 20 17 14 14 14 12 

13 21 17,75 14,5 14,5 14 12 

14 22 18,5 15 15 14 12 

15 23 19,25 15,5 15,5 14 12 

16 24 20 16 16 14 12 

17 24,5 20,5 16,5 16 14 12 

18 25 21 17 16 14 12 

19 25,5 21,5 17,5 16 14 12 

20 26 22 18 16 14 12 

21 26,5 22,5 18,5 16 14 12 

22 27 23 19 16 14 12 

23 27,5 23,5 19 16 14 12 

24 28 24 19 16 14 12 

25 28,5 24 19 16 14 12 

26 29 24 19 16 14 12 

27 29,5 24 19 16 14 12 

28 30 24 19 16 14 12 

29 30,5 24 19 16 14 12 

30 31 24 19 16 14 12 

31 31,5 24 19 16 14 12 

32 32 24 19 16 14 12 

33 32,5 24 19 16 14 12 

34 33 24 19 16 14 12 

35 33,5 24 19 16 14 12 



  24 (27) 

Servicetimmar 
per månad 

1 person 2 personer 3 personer 4 personer 5 personer ≥ 6 

36 34 24 19 16 14 12 

37 34,5 24 19 16 14 12 

≥ 38  35 24 19 16 14 12 

 

Servicetimmarna beaktas i form av hela timmar så att partiella servicetimmar avrundas till den närmaste hela 
timmen och halva timmar avrundas uppåt. 

Bruttoinkomster som utgör grund för avgiften för fortlöpande och regelbunden service i hemmet 
(Klientavgiftslagen 10 f §): 

 klientens och klientens makes fortlöpande eller årligen återkommande skattepliktiga förvärvs- och 
kapitalinkomster och skattefria inkomster minskat med kostnaderna för inkomstens förvärvande  

o pensioner, utan fronttillägg och extra fronttillägg  
o vårdbidrag till pensionstagare, utan veterantillägg  
o löneinkomster och andra skattefria inkomster minskade med kostnaderna för inkomstens 

förvärvande  
o handikappbidrag till personer över 16 år  
o handikappbidrag till personer under 16 år  
o stöd för hemvård av barn  
o studiepenning och vuxenstudiestöd  
o stipendier och andra motsvarande understöd som betalas för studier, till den del de utgör 

skattepliktig inkomst  
o ränte-, dividend- och hyresinkomster av kapital och annan egendom (kostnaderna 

minskade)  

 kalkylerad inkomst av skog (Lagen 10 i §)  

Om klientens eller dennes makes inkomster varierar, beaktas som månadsinkomst den genomsnittliga 
månadsinkomsten under de 12 föregående månaderna.    

Såsom inkomster beaktas inte: 

 underhållsbidrag till barn, vilket avses i 4 § i lagen om underhåll av barn  

 skattefria sociala förmåner, vilka avses i 92 § i inkomstskattelagen (med undantag av 
handikappbidrag och vårdbidrag till pensionstagare), vilka är till exempel   

o barnbidrag  
o barnförhöjning enligt folkpensionslagen  
o militärunderstöd och dagpenning till värnpliktig  
o utkomststöd  
o förmåner för veteraner (inklusive extra fronttillägg och veterantillägg)  

Då kundavgiften bestäms kan det som skattepliktiga inkomster beaktas motsvarande, vid den senast 
verkställda beskattningen fastställda skattepliktiga inkomster, höjda med de procenttal som 
Skatteförvaltningen årligen bestämmer i sina beslut om beräkningsgrunderna för förskottsinnehållning och 
förskottsbetalning. 
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Innan månadsavgiften för hemvård bestäms ska från personens månadsinkomster göras avdragen enligt 
klientavgiftslagen (10 g §). När en klient som i sitt eget bruk har en bostad som avses i 10 c § 3 mom. flyttar 
till sådant stödboende enligt 21 a § i socialvårdslagen eller gemenskapsboende enligt 21 b § i den lagen, där 
hen får fortgående och regelbunden service i hemmet, ska vid bestämmandet av den avgift som avses i 10 e 
§ från klientens inkomster dessutom dras av de faktiska boendeutgifter som avses i 10 c § 3 mom. 
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Bilaga 2 

Avgift för långvarigt serviceboende med heldygnsomsorg, långvarig familjevård och långvarig sluten 
vård 

Servicen anses vara långvarig om servicen beräknas pågå i minst tre månader från det att den inleds eller 
om servicen de facto har varat i minst tre månader (Klientavgiftslagen 7 b) 

Det tas ut en månadsavgift som bestäms enligt betalningsförmågan av en klient för långvarigt serviceboende 
med heldygnsomsorg, långvarig familjevård och långvarig sluten vård.  

Klientens avgift får utgöra högst 85 procent av klientens nettomånadsinkomster, från vilka avdrag som 
stadgats i lagen har gjorts. 

Om klienten omedelbart innan servicen har inletts har levt i gemensamt hushåll i äktenskap eller 
samboförhållande och klientens inkomster är större än makens eller sambons inkomster, bestäms avgiften 
på basis av makarnas eller sambornas sammanräknade månadsinkomster. Avgiften får då vara högst 42,5 
procent av makarnas sammanräknade månadsinkomster, från vilka de avdrag som avses i lagen har gjorts. 
Om emellertid båda makarna eller samborna omfattas av långvarigt serviceboende med heldygnsomsorg, 
långvarig familjevård eller långvarig sluten vård, bestäms avgiften på basis av klientens egna inkomster. 

Klienten ska ha till sitt förfogande ett belopp för personligt bruk, som i  

 långvarigt serviceboende med heldygnsomsorg för äldre är minst 167 euro per månad 

 långvarig familjevård är minst 167 euro per månad 

 långvarig sluten vård minst 112 euro per månad 

Nettoinkomster som utgör grund för kundavgiften för långvarigt serviceboende med heldygnsomsorg, 
långvarig familjevård och långvarig sluten vård (Klientavgiftslagen 10 b §): 

 pensioner, utan fronttillägg och extra fronttillägg  

 vårdbidrag till pensionstagare, utan veterantillägg  

 löneinkomster och andra skattefria inkomster minskade med kostnaderna för inkomstens 
förvärvande  

 handikappbidrag till personer över 16 år  

 handikappbidrag till personer under 16 år  

 stöd för hemvård av barn  

 studiepenning och vuxenutbildningsstöd  

 stipendier och andra motsvarande understöd som betalas på grund av studier, till den del de är 
skattepliktig inkomst  

 ränte-, dividend- och hyresinkomster av kapital och annan egendom (kostnaderna minskade)  

Avdrag från inkomsterna vid långvarigt serviceboende med heldygnsomsorg, långvarig familjevård och 
långvarig sluten vård (Klientavgiftslagen 10c §). 

Följande avdrag görs från klientens månadsinkomster innan avgiften för långvarigt serviceboende med 
heldygnsomsorg, långvarig familjevård eller långvarig sluten vård fastställs:  

 underhållsbidrag som fastställts att klienten ska betala samt andra motsvarande kostnader som 
föranleds av personens faktiska familjeförhållanden (underhållsbidraget avdras inte, om den som är 
mottagare av underhållsbidraget är make eller maka till klienten och makarna har levt i gemensamt 
hushåll omedelbart innan servicen inleddes)   

 sådan av en skiftesman eller domstol förordnad gottgörelse enligt lagen om upplösning av sambos 
gemensamma hushåll, vilken klienten ska betala i pengar  
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 förmån som ska betalas i pengar och som i samband med överlåtelse av en fastighet har förbehållits 
för viss tid eller livstid 

 grundavgift för intressebevakarens arvode (även fullmäktiges arvode dock högst till beloppet av 
ovan avsedda grundavgift) 

Därtill dras det av från klientens månadsinkomster hens faktiska boendeutgifter före förflyttning till långvarigt 
serviceboende med heldygnsomsorg, långvarig familjevård eller långvarig sluten vård enligt följande: 

 i fråga om ägarbostad de nödvändiga och skäliga utgifterna för ägarbostaden under de senaste sex 
månaderna (det beaktas klientens andel: vederlag för bostadsaktie, uppvärmning, grunddel av 
vattenavgift, fastighetsskatt, tomthyra och obligatorisk hemförsäkring)  

 hyran för en hyresbostad och övriga nödvändiga och skäliga kostnader för boendet under den 
uppsägningstid för hyresgästen som avses i 52 § i lagen om hyra av bostadslägenhet (481/1995) 
(därtill beaktas det klientens andel: obligatorisk hemförsäkring)  

 det bruksvederlag för tre månader för en bostadsrättsbostad som avses i 16 § i lagen om 
bostadsrättsbostäder (650/1990) och övriga nödvändiga och skäliga kostnader för boendet (därtill 
beaktas det klientens andel: obligatorisk hemförsäkring)  

Särskilda avdrag från inkomsterna vid långvarigt serviceboende med heldygnsomsorg och vid långvarig 
familjevård (Klientavgiftslagen 10 d §)  

 Vid bestämmandet av storleken på den avgift som tas ut för långvarigt serviceboende med 
heldygnsomsorg dras av skäliga boendeutgifter som föranleds av långvarigt serviceboende med 
heldygnsomsorg från de inkomster som ligger till grund för avgiften.  

 Bostadsbidrag som betalas med statliga medel dras av från boendeutgifterna.  

Vid bestämmandet av storleken på den avgift som tas ut för långvarigt serviceboende med heldygnsomsorg 
och långvarig familjevård dras det av från de inkomster som ligger till grund för avgiften:  

 Kostnaderna för läkemedel, kliniska näringspreparat och bassalvor som förskrivits av en 
yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården, för vilka kostnader klienten har rätt att få 
ersättning med stöd av sjukförsäkringslagen. Kostnaderna beaktas högst till beloppet av den 
årssjälvrisk som avses i sjukförsäkringslagen. Den årssjälvrisk som nämns i sjukförsäkringslagen 
beaktas så att eurobeloppet delas i jämnstora rater för tolv månader. 

 Kostnaderna för andra läkemedel, kliniska näringspreparat och salvbaser än de som är 
ersättningsgilla enligt sjukförsäkringslagen dras av till den del som en yrkesutbildad person inom 
hälso- och sjukvården har bedömt att de är nödvändiga för klientens hälsa. Dessa kostnader 
beaktas på basis av en utredning som klienten eller klientens företrädare lämnar. I utredningen ska 
det viss upp en läkemedelsordination eller inskrivning som gjorts av en yrkesutbildad person inom 
hälso- och sjukvården (till exempel i Omakanta), av vilken det framgår att preparatet är nödvändigt 
för klientens hälsa. 

 

 


