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AVGIFTSTAK 
 

Det har föreskrivits ett avgiftstak per kalenderår för klientavgifterna inom social- och hälsovården. 

Maximibeloppet för klientavgifter (avgiftstak) för klienten är 692 euro per kalenderår. Efter att avgiftstaket 

överstigits är tjänster som omfattas av avgiftstaket avgiftsfria för klienten till slutet av kalenderåret. Det är 

på klientens ansvar att kontrollera när avgiftstaket för klientavgifter uppnås. När avgiftstaket har uppnåtts 

beviljas klienten på begäran ett gratis kort.    

 

Till avgiftstaket räknas avgifter som debiterats under kalenderåret:  

1. hälsocentralens avgifter för läkartjänster inom öppen vård 

 
2. sjukhusets poliklinikavgifter 

 
3. avgifter för dagkirurgi 

 
4. besöks- och åtgärdsavgifter för munhälsovården (med undantag för tandtekniska kostnader, såsom 

kostnader som orsakas av proteser, bettskenor, tandställningar och sömnapnéskenor) 

 
5. fysioterapiavgifter, avgifter som debiteras för terapier 

 
 

6. avgifter för seriebehandlingar 

 
7. avgifter för dag- och nattvård 

 

8. avgifter för tillfällig hemsjukvård och hemsjukhus  
 

9. avgifter för kortvarig sluten vård och tjänster inom sluten vård, i enlighet med vad som avses med 
sluten vård i hälso- och sjukvårdslagens 22 § 
 
 

10. rehabiliteringsavgifter 
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Avgifter som inte beaktas inom avgiftstaket (lagen om klientavgifter 6a §): 
 

1. avgifter för sjuktransporter 

 
2. avgifter för läkarintyg, andra intygsavgifter 

 
3. avgifter för socialvårdens tjänster (med undantag för kortvarig sluten vård i socialvårdslagens 21 §); 

 
4. inkomstrelaterade avgifter 

 
5. avgifter som debiteras för hälso- och sjukvårdstider som inte avbokats 

 
6. avgifter för laboratorie- och avbildningsundersökningar som utförts med remiss från privatläkare 

 
 

7. självriskandelar för servicesedel eller färdtjänst 

 

8. tandtekniska kostnader i samband med mun- och tandvård  

 
 

KLIENTAVGIFTER SOM INTE TAS UT ELLER SOM SÄNKS 
 
En avgift som fastställs för en tjänst kan lämnas outtagen eller den kan sänkas, om det finns grunder för det 

med beaktande av personens underhållsskyldighet, utkomstförutsättningar eller försörjningsaspekter 

(klientavgiftslagen 11 §). En sänkning av avgiften eller en avgift som lämnas outtagen grundar sig på inkomst- 

och utgiftsredovisningen i enlighet med utkomststödsbestämmelserna samt på anvisningarna för 

utkomststöd som ska iakttas. En sänkning av avgiften förutsätter en utredning av inkomster, förmögenhet 

och nödvändiga utgifter. En sänkning av klientavgifterna eller avgifter som lämnas outtagna gäller alla 

klientavgifter inom socialvården samt hälsovårdsavgifter som fastställs enligt betalningsförmågan. 
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AVGIFTSFRIA TJÄNSTER  
 

Avgiftsfria hälsovårdstjänster omfattar (klientavgiftslagen 5 §)  

• tjänster för kalenderåret som omfattas av avgiftstaket efter att avgiftstaket uppnåtts (s. x) 

• krigsinvalider 

• patienter med andningsstillestånd  

• undersökning och vård som ges av polikliniken åt en person under 18 år 

• besök på läkarmottagning för frontveteraner, personer med utvecklingsstörning och klienter med 

kontinuerlig hemvård 

• screening samt hälsoundersökningar och -rådgivning 

• mödra- och barnrådgivningsbesök 

• läkarbesök och undersökningar för skol- och studerandehälsovården 

• vård i enlighet med lagen om smittsamma sjukdomar samt vaccinationer enligt 

vaccinationsprogrammet 

• öppenvårdstjänster i samband med mentalvårdsarbete 

• besök gällande faderskapsundersökning 

• vård som ges på verksamhetsenheten för psykiatrisk öppen vård, med undantag av 

underhållsavgiften 

• primärvårdens skötarbesök 

• rådgivning och utredning om rehabilteringsbehov och -möjligheter samt anpassningsträning och 

rehabiliteringshandledning i samband med medicinsk rehabilitering som avses i hälso- och 

sjukvårdslagens 29 § 

• transport av en inskriven patient från en vårdplats på hälsocentralen eller sjukhuset till en annan 

vårdinrättning eller till hemvård, med ett sjuktransportfordon som föreskrivits av läkare.  

• tjänster som erbjuds av stödcentraler som grundats för offer för sexuellt våld 

• akutvård som ordnats enligt 39 och 40 § i hälso- och sjukvårdslagen, med undantag för 

sjuktransport i samband med akutvård  

• hjälpmedel för medicinsk rehabilitering samt anpassning, nödvändigt förnyande och underhåll av 

dem, enligt 29 § i hälso- och sjukvårdslagen, utom då behovet av hjälpmedel förorsakas av skada 

eller yrkessjukdom som ersätts enligt lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar 

(459/2015), lagen om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar (1026/1981), 

lagen om skada, ådragen i militärtjänst (404/1948), trafikförsäkringslagen (279/1959), 

patientförsäkringslagen (585/1986) eller tidigare lagar som motsvarar dessa; samt (24.4.2015/468). 

• avgiftsfria preventivmedel för alla under 25 år. 
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Läkarintyg och -utlåtanden 

 

Avgiftsbelagda utlåtanden  

Intyg som gäller hälsa, lämplighet och prestationsförmåga, som inte hänför sig till behandling av sjukdom (T-intyg), 
t.ex. intyg för tillsättning av tjänst, garanti eller fritidsintresse 

Fritt formulerade utlåtanden 

Intyg för klienten själv för intressebevakningsfullmakt 

Utredningar som beställts och betalats av andra instanser, t.ex. FPA 

E-utlåtanden åt försäkringsbolag 

Avgiftsfria utlåtanden 

Begränsat intyg (A-intyg) – konstaterande av sjukdom, fel eller funktionsnedsättning, enbart diagnos 

Omfattande intyg (B-intyg) – långvarig sjukdom, arbetsoförmåga, invaliditet samt rätt till socialskyddsförmån på 
grund av dessa 

Intyg som ges för ansökan om förmån (C-intyg) – i fall där intyget gäller vård 

Intyg som ges för intressebevakning åt förmyndarmyndigheten eller domstol på deras begäran (lagen om 
förmyndarverksamhet 90 §) 

Intyg för dödfödda barn, dödsattest, tillstånd till gravsättning och dödsutredning beviljas avgiftsfritt. 

Avgiftsfria utlåtanden för under 18-åringar och studerande 

Intyg för frånvaro på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller graviditet 

Hälsointyg för ungdomar, även då det ges för att ta körkort 

Utlåtande/intyg som skrivs ut på studerandehälsovården för studerande 

Intyg för skolelever 

Andra intyg och utlåtanden som ovan 

 

Avgiftsfria socialvårdstjänster omfattar  

• krigsinvalider 

• tjänster som gäller specialomsorg för personer med utvecklingsstörning, med undantag för måltids- 

och underhållskostnader  

• dagverksamhet i enlighet med 8 §  

• i handikappservicelagen, med undantag för transport och måltider 

• personlig assistans 

• specialtjänster i samband med serviceboende 

• långvarig familjevård, med undantag för måltids- och underhållskostnader  

• tjänster och stödtjänster för frontveteraners hemvård 

• poliklinisk missbrukarvård 
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• avgiftsfria tjänster som fastställts som kommunens uppgifter i speciallagar 

• socialvårdstjänster som stadgats som avgiftsfria, bl.a. socialarbete och -handledning, social 

rehabilitering och familjearbete. 

• klienter, vars betalare är en annan instans 

GRUNDER FÖR INKOMSTRELATERADE AVGIFTER 

 
Regelbunden tjänst som ges i hemmet och långvarig boendetjänst (klientavgiftslagen 10 e §) 

En inkomstrelaterad månadsavgift tas ut för kontinuerlig och regelbunden tjänst i hemmet samt för långvarig 

boendetjänst för äldre och för personer med funktionsnedsättning. Avgiften fastställs på basis av antalet 

servicetimmar som bokförts i servicebeslutet, klientens betalningsförmåga och familjens storlek. Avgiften får 

vara högst det belopp som tabellens avgiftsprocent anger av de månadsinkomster som överstiger 

inkomstgränsen. I avgiften ingår inte boendekostnader, såsom hyra, måltider, hemvårds- och 

stödtjänstavgifter. Tabellen gäller inte serviceboende med heldygnsomsorg.  

 

Inkomstgränser: 

Familjens storlek, antal 
personer*  

1 2 3 4 5 6 

Inkomstgräns, euro i 
månaden 

598 € 1 103 € 1 731 € 2 140 € 2 591 € 2 976 € 

*om antalet personer i famlijen är mer än sex, höjs inkomstgränsen med 356 € för varje följande person 
 
 
Avgiftsprocent enligt familjens storlek: 

Familjens storlek, antal personer 1 2 3 4 5 
6 

personer 
eller fler 

Servicetimmar/ 
månad 
 

4 timmar eller 
färre 

8,00 7,00 6,00 6,00 6,00 6,00 

5 10,00 8,75 7,50 7,50 7,50 7,50 

6 12,00 10,50 9,00 9,00 9,00 9,00 

7 14,00 12,25 10,50 10,50 10,50 10,50 

8 16,00 14,00 12,00 12,00 12,00 12,00 

9 17,00 14,75 12,50 12,50 12,50 12,00 

10 18,00 15,50 13,00 13,00 13,00 12,00 

11 19,00 16,25 13,50 13,50 13,50 12,00 

12 20,00 17,00 14,00 14,00 14,00 12,00 

13 21,00 17,75 14,50 14,50 14,00 12,00 

14 22,00 18,50 15,00 15,00 14,00 12,00 

15 23,00 19,25 15,50 15,50 14,00 12,00 

16 24,00 20,00 16,00 16,00 14,00 12,00 

17 24,50 20,50 16,50 16,00 14,00 12,00 

18 25,00 21,00 17,00 16,00 14,00 12,00 

19 25,50 21,50 17,50 16,00 14,00 12,00 

20 26,00 22,00 18,00 16,00 14,00 12,00 

21 26,50 22,50 18,50 16,00 14,00 12,00 

22 27,00 23,00 19,00 16,00 14,00 12,00 

23 27,50 23,50 19,00 16,00 14,00 12,00 

24 28,00 24,00 19,00 16,00 14,00 12,00 
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25 28,50 24,00 19,00 16,00 14,00 12,00 

26 29,00 24,00 19,00 16,00 14,00 12,00 

27 29,50 24,00 19,00 16,00 14,00 12,00 

28 30,00 24,00 19,00 16,00 14,00 12,00 

29 30,50 24,00 19,00 16,00 14,00 12,00 

30 31,00 24,00 19,00 16,00 14,00 12,00 

31 31,50 24,00 19,00 16,00 14,00 12,00 

32 32,00 24,00 19,00 16,00 14,00 12,00 

33 32,50 24,00 19,00 16,00 14,00 12,00 

34 33,00 24,00 19,00 16,00 14,00 12,00 

35 33,50 24,00 19,00 16,00 14,00 12,00 

36 34,00 24,00 19,00 16,00 14,00 12,00 

37 34,50 24,00 19,00 16,00 14,00 12,00 

38 eller mer 35,00 24,00 19,00 16,00 14,00 12,00 
 

 

Långvarigt serviceboende med heldygnsomsorg, långvarig familjevård och sluten vård.  

(klientavgiftslagen 7 c §) 

 

Avgifterna för långvarigt serviceboende med heldygnsomsorg fastställs i 7 c § i klientavgiftslagen. Avgiften 

debiteras som månadsavgift av klienten. Avgiften fastslås på basis av klientens (och dennes eventuella 

makes/makas) nettoinkomster per månad. Avgiften får vara högst 85 procent av klientens månadsinkomster, 

av vilka lagstadgade avdrag gjorts. Om klientens make/maka eller sambo fortsätter att bo hemma och 

inkomsterna hos den person som flyttar till serviceboende med heldygnsomsorg är större, får serviceavgiften 

efter avdrag vara högst 42,5 procent av makarnas sammanlagda månadsinkomster. Även då måste man göra 

de lagstadgade avdragen från nettoinkomsterna. Minst 167 euro i månaden måste bli kvar för klientens 

personliga bruk.  

 

10 b § i klientavgiftslagen fastställer vilka av klientens inkomster som inverkar på klientavgiften. Om 

inkomsterna varierar beaktas de genomsnittliga inkomsterna från de senaste 12 månaderna när man 

fastställer klientavgiften. 

 

Klientens och makens/makans inkomster som ligger till grund för avgiften: 

• fortlöpande inkomster efter skatt (dvs. inkomster där förskottsinnehållning och förskottsuppbörd 

samt inkomstförvärvskostnader har avdragits) 

• årligen återkommande inkomster efter skatt (dvs. inkomster där förskottsinnehållning och 

förskottsuppbörd samt inkomstförvärvskostnader har avdragits) 

• fortlöpande och återkommande årliga skattefria inkomster 

• kalkylmässig inkomst av skog 

• handikappbidrag 

• vårdbidrag för pensionstagare 

• fortlöpande och återkommande årliga bidrag och prestationsbelöningar, vilka är skattepliktiga enligt 

82.2 § i inkomstskattelagen. 

 

 



 

 
Itä-Uudenmaan hyvinvointialue 
Östra Nylands välfärdsområde 

Eastern Uusimaa wellbeing services county 

 

Till klientens inkomster räknas inte övriga skattefria socialförmåner än handikappbidrag och vårdbidrag för 

pensionstagare. Inte heller veterantillägg eller underhållsbidrag för barn som betalas som en del av 

vårdbidraget räknas till inkomsterna. 

 

Vid beräkningen av klientavgifter gör man avdrag från inkomsterna enligt 10 c § och 10 d §. Som avdrag 

beaktas vissa obligatoriska utgifter, kostnader för den tidigare bostaden när man flyttar till boendetjänsten, 

boendekostnader samt läkemedelskostnader. 

 

 

Kostnader som är avdragsgilla från klientens och makans inkomster 

• underhållsbidrag och andra motsvarande familjerelaterade kostnader som klienten är skyldig att 

betala (underhållsbidrag dras inte av om underhållsbidragets mottagare är klientens make/maka, 

som hen har bott med omedelbart före flytten till boendetjänsten) 

• ekonomisk ersättning som ålagts av domstolen eller bouppdelaren i samband med upplösningen av 

sambors gemensamma hushåll 

• sytning, dvs. en förbehållen förmån i samband med överlåtelsen av fastigheten, som klienten 

betalar i pengar 

• grundavgiften av arvodet för intressebevakaren eller arvodet för befullmäktigad för 

intressebevakning som är lika stort som grundavgiften 

 

Kostnader för tidigare bostad 

• Kostnaderna för klientens tidigare bostad beaktas under övergångsperioden som ett avdrag enligt 

10 c § 3 momentet i klientavgiftslagen vid flytt till serviceboende med heldygnsomsorg. 

 

• Målet med att beakta kostnaderna för den tidigare bostaden är att ge klienten tillfälle att ordna 

försäjning, uppsägning eller uthyrning så att klienten kan täcka skäliga kostnader för bostaden 

under övergångsperioden vid flytt till serviceboende. 

 

• De genomsnittliga nödvändiga och skäliga månadskostnaderna för den tidigare bostaden beräknas 

utgående från de verkliga boendekostnaderna för en period på sex månader före flytten. De 

verkliga kostnaderna kan bekräftas till exempel med hjälp av kvitton eller räkningar. Klientens andel 

är i allmänhet hälften av kostnaderna, om klienten har en make/maka. 

 

Skäliga boendekostnader 

• Avdraget som gäller boendeutgifter omfattar boendekostnader som orsakas av serviceboende med 

heldygnsomsorg, exempelvis hyra och el. Om klienten får bostadsbidrag dras delen som motsvarar 

bostadsbidraget av i avdraget för boendekostnaderna 

 

Läkemedelskostnader 

• Klienten får avdrag för kostnader för läkemedel, kliniska näringsprodukter och baskrämer som 

ersätts enligt sjukförsäkringslagen. Dessa läkemedelskostnader och andra kostnader beaktas upp 

till takbeloppet för läkemedelskostnader. 

• Dessutom beaktas i klientens fritt formulerade ansökning även sådana ej ersättningsberättigade 
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läkemedel, näringsprodukter och baskrämer som en yrkesperson inom hälso- och sjukvården har 

bekräftat vara nödvändiga för klientens hälsa. 

 

 

 

 

 

 

HÄLSOCENTRALER 

 
Läkarmottagning, läkarintyg och -utlåtanden 

Besök på läkarmottagning 
• Tas ut högst för de tre första besöken på samma hälsocentral under ett kalenderår.  

20,90 € 

Tillfälligt hembesök av läkare 19,20 € 

Distansmottagning (läkare)  20,90 € 

Läkarintyg för körkort 61,80 € 

Annat läkarintyg och -utlåtande som inte gäller sjukvård 
• Ingen avgift tas ut om intyget gäller en nödvändig kortvarig sjukledighet eller för att få vård, rehabilitering 

eller medicinsk ersättning 
51,50 € 

 
Avgifter för seriebehandling eller terapi 

Besök på mottagning för fysioterapeut, ergoterapeut, talterapeut eller näringsterapeut eller hembesök, 
individuell vård. Ingen avgift tas ut för under 18-åringar. 

- rehabiliteringsbesök för klienter med regelbunden hemvård ingår i hemvårdsavgiften (0 €) 
11,60 € 

Besök för seriebehandling 
• Tas ut högst 45 gånger i året  

11,60 € 

Sårvård, fotvård 

• En avgift tas ut för varje besök skilt 
11,80 

Hjälpmedelstjänster 0 € 

Rådgivning och handledning i samband med medicinsk rehabilitering samt utredning om rehabiliteringsbehov 
och -möjligheter 

0 € 

 
Besökstid på hälsovårdens mottagningstjänster som inte avbokats 

Besökstid som inte avbokas  
• En avgift tas ut för läkarbesök som inte avbokats för över 18-åringar, om klienten inte ankommer till sin 

bokade tid på hälsovårdens mottagning utan godtagbart skäl. 

 
51,50 € 

 

HÄLSOCENTRALSJUKHUS  
 
Sjukhustjänster 

Poliklinikbesök (i användning på munhälsovården bl.a. sömnapnéskenor) 41,80 € 

Besök för seriebehandling 
• Tas ut högst 45 gånger i året  

11,60 € 
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Vårddag på sjukhuset, högst 49,60 € 

Vårddag på sjukhuset efter att avgiftstaket överstigits 
• För under 18-åringar kan man ta ut en avgift för högst 7 vårddagar per kalenderår. 

22,80 € 

Dag- eller nattvård på sjukhus, dygn 
• För under 18-åringar kan man ta ut dagvårdsavgifter på hälsocentral eller sjukhus eller på deras 

verksamhetsenheter för högst sju vårddagar per kalenderår 
22,80 € 

Rehabilitering under avdelningsperiod 

• Besök hos fysioterapeut, ergoterapeut, näringsterapeut eller talterapeut ingår i dagvårdsavgiften 
0 € 

 

MUNHÄLSOVÅRD 

 
 
Munhälsovårdens mottagning och intygsavgifter 

Mottagning hos munhygienist 10,30 € 

Mottagning hos tandläkare 13,30 € 

Mottagning hos specialtandläkare 19,50 € 

Hembesök av tandläkare 19,20 € 

Hembesök av munhygienist eller tandskötare  11,60 € 

Tandläkarintyg 51,50 € 

 
 
Munhälsovårdens åtgärdsavgifter 

Tandbild 8,50 € 

Panoramaröntgenfotografering  
• Röntgen av käkar och alla tänder 

19,20 € 

Förebyggande åtgärder per besök 
• Ingår i SC-gruppens främjande åtgärder för munhälsa 

8,50 € 

Grundering av protes 55,60 € 

Reparation av protes 38,00 € 

Protes med akryldelar och helprotes  186,00 € 

Kronor och bryggor 186,00 € 

Skeletterad protes  225,70 € 

Åtgärd, svårighetsgrad 0–2 8,50 € 

Åtgärd, svårighetsgrad 3–4 19,20 € 

Åtgärd, svårighetsgrad 5–7 38,00 € 

Åtgärd, svårighetsgrad 8–10 55,60 € 

Åtgärd, svårighetsgrad 11– 78,00 € 

Specialsjukvård för mun och käkar på hälsocentral  41,80 € 

 
Besökstid på munhälsovårdens mottagningstjänster som inte avbokats 
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Besökstid som inte avbokas  
• En avgift tas ut för läkarbesök som inte avbokats för över 18-åringar, om klienten inte ankommer till sin 

bokade tid på hälsovårdens mottagning utan godtagbart skäl. 
51,50 € 
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TJÄNSTER SOM FÅS TILL HEMMET 
 
 
Hemvård 

Regelbunden ja kontinuerlig hemvård/mån 
• Avgiften fastställs på basis av antalet servicetimmar som bokförts i servicebeslutet, klientens 

betalningsförmåga och familjens storlek. 
• Klienten betalar skilt hyran och gör tillsammans med tjänsteleverantören upp ett hyresavtal i 

enlighet med hyreslagen samt betalar hyran till tjänsteleverantören 
• Klienten betalar skilt avgifter för måltidstjänster, hemvård och stödtjänster enligt användning 

avgiftstabell 
s. 6–7 

Tillfälligt besök av hemvården 12,00 €/gång 

Besök av hemsjukvården 12,00 €/gång 

Utvärderingsteamets utvärderingsperiod (1–4 veckor) 20,00 €/vecka 

 
Hemvårdens stödtjänster 

Hemleverans av kall måltid 7,50 € 

Trygghetstelefon hyra/mån  

kommunspecifika 
priser för perioden 

1.1–30.6.2023, 
därefter priser enligt 

allmän 
konkurrensutsättning 

Besök för hjälp med säkerhetstjänsten 

kommunspecifika 
priser för perioden 

1.1–30.6.2023, 
därefter priser enligt 

allmän 
konkurrensutsättning 

Tvättjänst 6,70 €/kg 

Resor för uträttande av ärenden eller rekreation (socialvårdslagen), €/enkelresa 

• resans självriskandel motsvarar priset på en biljett i kollektivtrafiken i området 
3,00 €  

 
Dagverksamhet för äldre och korttidsvård som en stödtjänst av hemvården 

Dagvård (inkl. måltider), hela dagen 20,00 € 

Dagvård (inkl. måltider), halva dagen eller under x h 12,00 € 

Korttidsvård på Wilhelmina-enheten, dygn 22,90 € 

 
 
 
BOENDETJÄNSTER OCH FAMILJEVÅRD FÖR ÄLDRE 
 
Stött serviceboende 

Långvarigt serviceboende/mån 
• Avgiften fastställs på basis av antalet servicetimmar som bokförts i servicebeslutet, klientens 

betalningsförmåga och familjens storlek. 
• Klienten betalar skilt hyran och gör tillsammans med tjänsteleverantören upp ett hyresavtal i 

enlighet med hyreslagen samt betalar hyran till tjänsteleverantören 

avgiftstabell 
s. 6–7 
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• Klienten betalar skilt avgifter för måltidstjänster, hemvård och stödtjänster enligt användning 

Grundavgift/mån 

• innehåller säkerhetstjänst, tvätttjänst, städning, el 
65,94 €/mån  

 

Måltidspaket/dag  
• innehåller frukost, lunch, mellanmål, middag och kvällsmål 

14,50 € 

Måltidspaket/halvdag 

• innehåller frukost, lunch, mellanmål 
8,50 € 

Frukost/kvällsmål €/måltid 1,50 € 

Lunch €/måltid 5 € 

Mellanmål 1,50 € 

Middag €/måltid 5 € 

 
Serviceboende med heldygnsomsorg 

Långvarigt serviceboende med heldygnsomsorg/mån 
• Klientavgiften fastställs på basis av klientens nettoinkomster 
• Klienten betalar skilt hyran och gör tillsammans med tjänsteleverantören upp ett hyresavtal i 

enlighet med hyreslagen samt betalar hyran till tjänsteleverantören 

avgiftstabell 
s. 6–7 

 
Familjevård för äldre 

Långvarig familjevård/mån 
• Klientavgiften fastställs på basis av klientens nettoinkomster 

avgiftstabell 
s. 6–7 

Kortvarig familjevård/dygn 
• Klientavgiften omfattar vård och omsorg enligt klientens behov samt annan verksamhet som 

upprätthåller och främjar funktionsförmågan 
• Klientavgiften omfattar måltider och annat underhåll 

37,00 € 

Familjevård en del av dygnet, del av dygn 
• Klientavgiften omfattar vård och omsorg enligt klientens behov samt annan verksamhet som 

upprätthåller och främjar funktionsförmågan 
• Klientavgiften omfattar måltider och annat underhåll 

22,80 € 

Närståendevårdare 3 dygn/mån (lagstadgade lediga dagar) (klientavgiftslagen från och med 1.1.2023) 9,90 € 
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SOCIALVÅRDENS TJÄNSTER INOM SLUTEN VÅRD 

 
Sluten vård 

Långvarig sluten vård/mån 
• Klientavgiften fastställs på basis av klientens nettoinkomster 
• Omfattar boende, måltider och läkemedel 

avgiftstabell 
s. 6–7 

Kortvarig sluten vård/dygn 
• För under 18-åringar kan man ta ut dagvårdsavgifter på hälsocentral eller sjukhus eller på deras 

verksamhetsenheter för högst sju vårddagar per kalenderår 
49,60 € 

Kortvarig sluten vård efter att avgiftstaket överstigits, dygn 22,80 € 

Dag- eller nattvård på sjukhus, dygn 
• För under 18-åringar kan man ta ut dagvårdsavgifter på hälsocentral eller sjukhus eller på deras 

verksamhetsenheter för högst sju vårddagar per kalenderår 
22,80 € 

Rehabiliteringsvård/dag 17,10 € 

 
 
BOENDETJÄNSTER FÖR BOSTADSLÖSA OCH REHABILITERINGSKLIENTER INOM 
MISSBRUKAR- OCH MENTALVÅRDSTJÄNSTERNA 
 
Boendetjänster 

Långvarigt serviceboende/mån 
• Avgiften fastställs på basis av antalet servicetimmar som bokförts i servicebeslutet, klientens 

betalningsförmåga (bruttoinkomster) och familjens storlek. 
• Klienten betalar skilt hyran och gör tillsammans med tjänsteleverantören upp ett hyresavtal i 

enlighet med hyreslagen samt betalar hyran till tjänsteleverantören 
• Klienten betalar skilt avgifter för måltidstjänster, hemvård och stödtjänster enligt användning 

avgiftstabell 
s. 6–7 

Långvarigt serviceboende med heldygnsomsorg/mån 
• Klientavgiften fastställs på basis av klientens nettoinkomster 
• Klienten betalar skilt hyran och gör tillsammans med tjänsteleverantören upp ett hyresavtal i 

enlighet med hyreslagen samt betalar hyran till tjänsteleverantören 
• Minimimedel för personligt bruk 167 €/mån 
• Måltid ingår i serviceavgiften 

avgiftstabell 
s. 6–7 

Stödboende/mån 
• Klienten betalar skilt hyran och gör tillsammans med tjänsteleverantören/hyresvärden upp ett 

hyresavtal i enlighet med hyreslagen samt betalar hyran till tjänsteleverantören 
• Klienten betalar skilt för måltider 
• För stödboende kan man ta ut en avgift på samma grunder, om det i tjänsten ingår kontinuerlig och 

regelbunden hemservice eller annan omvårdnad och omsorg. Ingen avgift tas ut för stöd och 
handledning som ingår i stödboende (HE29/2020 klientavgiftslagen § 10 e). 

avgiftstabell 
s. 6–7 

Tillfälligt boende, dag 
• Tillfälligt boende i en enhet för boendets jourtjänst, som är avsett för klienter i akut bostadskris, är 

avgiftsfritt.  
• Måltider ingår inte 
 

OBS! Nödinkvartering annan låda 

• Tillfälligt boende i en enhet för boendets jourtjänst, som är avsett för klienter i akut bostadskris, 
är avgiftsfritt. 

• Måltider ingår inte 

0,00 € 
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Koivula, tjänster för stödboende  
• Serviceavgift (27 €), el (25 €) och vatten (13 €) 
• Klienten betalar skilt hyran och gör tillsammans med tjänsteleverantören upp ett hyresavtal i 

enlighet med hyreslagen samt betalar hyran till tjänsteleverantören 

27,00 € 
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HANDIKAPPSERVICE 

 
Långvarigt serviceboende (socialvårdslagen och handikappservicelagen) 

Långvarigt serviceboende/mån 
• Klienten betalar skilt avgifter för måltidstjänster, hemvård och stödtjänster enligt användning 
• Klienten betalar skilt hyran och gör tillsammans med tjänsteleverantören upp ett hyresavtal i enlighet 

med hyreslagen samt betalar hyran till tjänsteleverantören 

avgiftstabell 
s. 6–7 

Långvarigt serviceboende med heldygnsomsorg/mån 
• Klientavgiften fastställs på basis av klientens nettoinkomster 
• Klientavgiften omfattar måltider och annat underhåll 
• Klienten betalar skilt hyran och gör tillsammans med tjänsteleverantören upp ett hyresavtal i enlighet 

med hyreslagen samt betalar hyran till tjänsteleverantören 

avgiftstabell 
s. 6–7 

 
Långvarigt serviceboende (EHL) 

Hyra/mån 
• Klienten betalar hyran och gör tillsammans med tjänsteleverantören upp ett hyresavtal i enlighet med 

hyreslagen samt betalar hyran till tjänsteleverantören 
 

Underhållsavgift  
• Se nedan boendets avgifter för underhåll och måltider 

 

 
Boendets avgifter för underhåll och måltider, över 16-åringar 

 
Tillfällig vård  

Kortvarigt boende/dygn 
• Omfattar boende, måltider och annat underhåll 
• Tas ut av över 16-åringar 

32,00 € 

Kortvarigt boende/en del av dygnet 
• Omfattar boende, måltider och annat underhåll 

16,00 € 

Måltidspaket/hel dag 14,50 € 

Måltidspaket, del av dag (väljs bland följande):  

frukost 1,50 € 

lunch 5 € 

mellanmål 1,50 € 

middag 5 € 

kvällsmål 1,50 € 

Extra tjänster:  

bastu 5 € 

hygienartiklar 10 € 

städtillbehör 10 € 

möbler 10 € 

underhållning-elektronik 15 € 

el 15,80 € 

vatten 15,00 € 

Kårkulla, kontrakt giltigt fram till 28.2.2023: 

• gemensamma lokaler 30 €, tvättstuga 10 €, el 20 €, bastu 10 € 
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• Tas ut av över 16-åringar 

Kortvarigt boende utan måltider, dygn 
• Omfattar boende och annat underhåll 
• Tas ut av över 16-åringar 

22,00 € 

Kortvarigt boende utan måltider, en del av dygnet 
• Omfattar boende och annat underhåll 
• Tas ut av över 16-åringar 

11,00 € 

Vård när närståendevårdaren har ledigt, dygn 11,60 € 

Deltidsvård, €/gång 
• Högst 6 h 

8,00 € 

Morgon- och eftermiddagsverksamhet för skolelever, €/dag 

• Gratis för under 16-åringar, om tjänsten ingår i klientens specialvårdsprogram eller serviceplanen 
enligt handikappservicelagen 

0,00 € 

 
 
Handikappservice familjevård 

Långvarig familjevård/mån 

• Klientavgiften fastställs på basis av klientens nettoinkomster 

avgiftstabell 
s. 6–7 

Kortvarig familjevård, dygn (andra än närståendevårdarledigheter) 

• Klientavgiften omfattar vård och omsorg enligt klientens behov samt annan verksamhet som 
upprätthåller och främjar funktionsförmågan  

• Klientavgiften omfattar måltider och annat underhåll 

37,00 € 

Närståendevårdare 3 dygn/mån (lagstadgade lediga dagar) (klientavgiftslagen från och med 1.1.2023) 9,90 € 

Familjevård en del av dygnet, del av dygn 

• Klientavgiften omfattar vård och omsorg enligt klientens behov samt annan verksamhet som 
upprätthåller och främjar funktionsförmågan 

• Klientavgiften omfattar måltider och annat underhåll 

• Kortvarig familjevård en del av dygnet (högst 10 timmar dag och natt, under 14 dygn) 

• Långvarig familjevård en del av dygnet (högst 10 timmar dag eller natt, över 14 dygn och upprepas 
under en längre period) 

22,80 
€/dygn 

 
Verksamhet dagtid 

Måltidsavgift för arbets- och dagverksamhet, €/måltid (lunch 5,00 €, eftermiddagskaffe 1,50 €) 6,50 € 

 
Övriga tjänster 

Rehabiliteringsvård/dag 
• Rehabiliteringsvårddag på institution 
• För under 18-åringar kan man ta ut dagvårdsavgifter på hälsocentral eller sjukhus eller på deras 

verksamhetsenheter för högst sju vårddagar per kalenderår 

17,10 €  

 
Service som stöder rörlighet 

Resor för ärenden och rekreation (handikappservicelagen), €/resa 
• Resans självriskandel motsvarar priset på en biljett i kollektivtrafiken i området 

2,90 € 

Resor för ärenden eller rekreation (handikappservicelagen), €/resa (resor över kommungränserna) 
Resans självriskandel motsvarar priset på en biljett i kollektivtrafiken i området 

5,00 € 

Kilometerbaserad självrisk (självrisken fastställs enligt resans kilometerantal. Obs! Ny lagstiftning). 
Detta bestäms senare. 

en ny 
handikappservicelag 

träder möjligen i 
kraft 1.1.2023 

Andra resor (handikappservicelagen), €/resa 
• Resans självriskandel motsvarar priset på en biljett i kollektivtrafiken i området 

1,10 € (inom eget 
kommunområde) 
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• Ingen självrisk debiteras för resor för studerande med svår funktionsnedsättning som omfattas 
av den utvidgade läroplikten. 

• Ingen självrisk för kombinationsresor 
• Arbets- och studeranderesor beaktas enligt individuellt servicebehov och med eftertanke och 

självrisk debiteras för dem 
• Självrisk för under 16-åringar  

2,90 € (resor över 
kommungränserna) 

 
 
HEMSERVICE FÖR BARNFAMILJER OCH VÅRD UTOM HEMMET INOM 
BARNSKYDDET 
 
Hemservice för barnfamiljer 

Kontinuerlig och regelbunden hemservice för barnfamiljer 
• Avgiften fastställs på basis av antalet servicetimmar som bokförts i servicebeslutet, klientens 

betalningsförmåga och familjens storlek. 

avgiftstabell 
s. 6–7 

Tillfällig hemservice för barnfamiljer, 0–1 h 5 € 

Tillfällig hemservice för barnfamiljer, 1–2 h 5–10 € 

Tillfällig hemservice för barnfamiljer, 2–3 h 10–15 € 

Tillfällig hemservice för barnfamiljer, 3–4 h 15–20 € 

Tillfällig hemservice för barnfamiljer, 4–5 h 20–25 € 

Tillfällig hemservice för barnfamiljer, 5–6 h 25–30 € 

Tillfällig hemservice för barnfamiljer, över 6 h 30 € 

 
Vård utom hemmet inom barnskyddet  

Månadsavgift, högst 
• Maximiavgiften fastställs enligt 1–3 § i lagen om underhåll för barn 

1860,20 € 

 


