
 

 

Klientavgifter inom social- och 
hälsovårdstjänsterna 2019 

  

A. Klientavgifter som indexjusteras 

Hvc-läkarens mottagning/besöksavgift (avgiften debiteras för de 3 första besöken under kalenderåret 20,60  

Hälsocentraljour 28,30  

Oanvänd tid som inte annullerats, debiteras av personer som fyllt 15 år 50,80  

Avgiftstak 683,00  

Avgift för intyg utfärdat av läkare och tandläkare (räknas inte med i avgiftstaket):   

- intyg för körkort 61,00  

- B-intyg, E-intyg, T-intyg, C-intyg, andra intyg över hälsotillstånd, hälsointyg för ungdom, andra intyg som 
inte hör samman med vården, FN-intyg, intyg för bilskatteåterbäring, vaccinationsintyg utfärdade av läkare, 
intyg för transportstöd för gravt handikappade, intyg för beskattning, intyg angående misshandel 

50,80  

- Intyg eller utlåtande som hör samman med vården, intyg som baserar sig på uppgifter som insamlats i 
samband med skol- eller studerandehälsovården, intyg till frontveteraner för rehabilitering, intyg över 
kortvarig frånvaro, utlåtande för betalningsförbindelse för medicinsk rehabilitering. MI.utlåtande, dödsbevis, 
efterundersökningsutlåtande för moderskapspenning, abort- eller steriliseringsutlåtande, utlåtande för 
uppbådsundersökning 

Debiteras 
ej 

Avgift för sådana besök hos skötare inom öppensjukvården som inte gäller befrämjande av hälsa eller 
förebyggande hälsovård för högst 3 besök i året 

11,40  

Besök i anslutning till intravenös antibiotikavård och sårvård kan uppbära högst 10 euro i besöksavgift per 
gång för högst 10 gånger under ett kalenderår och för övriga besök hos skötare inom öppenvården för högst 
tre gånger under ett kalenderår. 

11,40  

Avgift för sådana besök hos näringsterapeut som inte gäller befrämjande av hälsa eller förebyggande 
hälsovård (fr.o.m. 1.3.2015) 

15,80  

Fotterapeut   

- Basbesök 15,80 

- Serievård 11,40  

Avgifter för tandvård   

Grundavgift för besök (debiteras utöver åtgärdsavgifterna)   

- munhygien 10,20  

- tandläkare 13,10  

- specialtandläkare 19,20  

Undersökningar och hälsokontroller   

- begränsad undersökning av munnen 8,40  

- grundundersökning av munnen 18,90  

- omfattande undersökning av munnen 37,50  

- specialundersökning av munnen 37,50  

Diagnostiska avbildningsundersökningar   

- per tandbild 8,40  

- panoramaröntgenfotografering av käkarna och hela tandgården 18,90  

Förebyggande vård   

- förebyggande munhälsovård  begränsad eller omfattande 8,40  



 

 

- fissurförsegling 8,40  

Separat arbetsplanering   

- separat arbetsplanering i samband med mun- och tandvård 18,90  

- separat arbetsplanering i samband med mun- och tandvård, krävande 37,50  

Bedömning av vårdbehov   

- Bedömning av vårdbehov, grundnivå 8,40  

- Bedömning av vårdbehov, omfattande 18,90  

Kompletterande undersökningar   

- mikrobiologiska undersökningar 18,90  

- bestämning av salivavsöndringshastighet eller bufferkapacitet 8,40  

- fotografering eller avtryck av mun och tänder 18,90  

Intyg och utlåtanden   

Intyg som inte gäller vården, intyg eller utlåtande t.ex. till försäkringsbolag 50,80  

Specialistkonsultation på basis av tandläkarremiss 18,90  

Skriftlig specialistkonsultation på basis av tandläkarremiss 37,50  

Behandling av sjukdomar i tandköttet och parodontiet   

- parodontologisk behandling, mycket begränsad 8,40  

- parodontologisk behandling, begränsad 18,90  

- parodontologisk behandling, krävande 37,50  

- behandling av komplicerad parodontologisk sjukdom 37,50  

- behandling av komplicerad parodontologisk sjukdom, omfattande och krävande 54,90  

- behandling av komplicerad parodontologisk sjukdom, omfattande och mycket krävande 77,00  

- parodontologisk fixering, begränsad 18,90  

- parodontologisk fixering, omfattande 37,50  

- parodontologisk förstärkt fixering, begränsad 37,50  

- parodontologisk förstärkt fixering, omfattande 54,90  

- parodontologisk förstärkt fixering, mycket omfattande 77,00  

- behandling av parodontologisk ocklusion 18,90  

- behandling av parodontologisk ocklusion, omfattande 37,50  

- behandling av ocklusion med bettskena på parodontologiska indikationer 54,90  

Fyllningsterapi   

- liten fyllning eller fyllning på en yta 18,90  

- fyllning på två ytor 37,50  

- fyllning på tre eller flera ytor 37,50  

- tandkrona 54,90  

- fyllning på en yta, tillverkad utanför munnen 37,50  

- fyllning på två ytor, tillverkad utanför munnen 54,90  

- fyllning på tre eller flera ytor, tillverkad utanför munnen 77,00  

- stödåtgärd för fyllningsterapi 8,40  

- annan krävande stödåtgärd för fyllningsterapi 18,90  

- pelare av fyllningsmaterial 37,50  

Rotbehandling av tand   

- öppnande och utvidgning av tandens rotkanaler eller förstahjälp vid öppning av tand 18,90  

- öppnande och utvidgning av tandens rotkanaler 37,50  

- öppnande och utvidgning av tandens rotkanaler, krävande 37,50  

- öppnande och utvidgning av tandens rotkanaler, mycket krävande och långvarig 54,90  



 

 

- fyllning av tandens rotkanaler, tand med en rotkanal 18,90  

- fyllning av tandens rotkanaler, tand med två rotkanaler eller annan krävande fyllning av rotkanaler 37,50  

- avlägsnande av främmande föremål från tandens rotkanal 37,50  

- avlägsnande av främmande föremål från tandens rotkanal, krävande 54,90  

- reparation av tandens kanalperforation eller inre resorption via en tandkanal 37,50  

- reparation av tandens kanalperforation eller inre resorption via en tandkanal, krävande 54,90  

- blekning av rotbehandlad tand 18,90  

Bettfysiologi   

- bettfysiologisk behandling, begränsad 8,40  

- bettfysiologisk behandling 18,90  

- bettfysiologisk behandling, krävande och mycket krävande 37,50  

- tillverkning och inprovning av bettskena 54,90  

Tandregleringsvård   

- arrangemang vid extraorala drag, patienthandledning, enskild bracket, begränsad kontroll, 
screeningundersökning 

8,40  

- slipning och justering av löstagbar apparatur, ortodontiskt band, avlägsnande av fast ortodontisk apparatur, 
kontroll 

18,90  

- inprovning av löstagbar apparatur, patienthandledning, etsning av brackets, bestämning, den ortodontiska 
apparaturens bågar, justering  

37,50  

- krävande båge för fast ortodontisk apparatur, etsning och bestämning av brackets, omfattande 54,90  

Tandprotetik   

- prefabricerad tillfällig tandkrona, provisorisk tandbro, en broenhet, pp-stift 8,40  

- stiftpelare, provisorisk implantatbro, två implantat, provisorisk tandkrona, prot.justering 37,50  

- rebasering av protes, provisorisk rebasering 54,90  

- vanlig och implantatburen krona, implantat- eller slemhinneburen tandprotes 183,50  

- resinfästad bro, helprotes, implantatburen helprotes 183,50  

- partiell protes med gjutet skelett 222,70  

Kirurgiska ingrepp   

- avlägsnande av stygn, slemhinnebiopsi 8,40  

tandextraktion 18,90  

- krävande icke operativ extraktion av tand 37,50  

- operativ extraktion av tand, sanering av tänderna, rotspetsresektion 54,90  

- krävande operativ extraktion av tand, insättning av tandimplantat 77,00  

Operationer i gingiva och alveolarutskott   

- incision och dränering genom gingiva, exstirpation av främmande föremål i gingiva, suturering, biopsi av 
gingiva 

18,90  

- friläggning av tand, rekonstruktion av gingiva 37,50  

- paradontal flap-operation, operation av abscess, uttagning av tandimplantat 54,90  

- krävande paradontal flap-operation 77,00  

Andra åtgärder   

- lokal, infiltrations- eller ledningsanestesi 8,40  

- lustgassedering utan anestesi 18,90  

Mindre ingrepp   

- biopsi av läpp 18,90  

- reposition av luxerad underkäke 18,90  

Ingrepp i gommen, tungan, munbottnen och kinden   

- biopsi i gommen, suturering av sår i tungan eller munbottnen 18,90  

- biopsi i munbottnen, tungan eller kinden 37,50  

- frenulumoperation 37,50  

Avgiftsbelagda besök   



 

 

Av hälsocentralen ordnad specialiserad mun- och käksjukvård 41,20  

Dagkirurgiskt ingrepp, fordrar generell anestesi, omfattande bedövning eller intravenös medicinering 135,10  

    

Stödtjänster för funktionsförmåga   

Rehabilitering   

Individuell fysioterapi   

- Avgift per besök 11,40  

Seriebehandling (debiteras inte ut av personer under 18 år och för över 45 besök)   

- Avgift per besök 11,40  

Missbrukarvård   

- Klientavgift av klienter från den egna kommunen (räknas på grundval av inkomster och utgifter samt enligt 
familjestorlek, vid beräkning av utgifterna beaktas utkomststödets grunddelar), räknas med i avgiftstaket 

48,90  

- Efter att avgiftstaket nåtts 22,50  

Boendetjänster   

Kortvarig anstaltsvård 48,90  

- Efter att avgiftstaket nåtts 22,50  

Avgiften för långvarig anstaltsvård anges nedan   

Belopp som ska lämnas för personligt bruk/månad, anstaltsvård 108,00  

Belopp som ska lämnas för personligt bruk/månad, effektiverat serviceboende (helt måltidspaket) 253,62 

Avgift för den tid då närståendevårdaren är ledig 11,40  

Avgift för dag- och nattvård 22,50  

Hemsjukvård   

- kortvarigt tillfälligt sjukvårdsbesök 12,00  

- hembesök av läkare på kallelse av sjukskötare inom hemvården 18,90  

Hemsjukhusets besöksavgifter inom den tillfälliga vården   

- läkarbesök 18,90  

-sjukskötarbesök (högst för 2 gånger/dag) 12,00  

B. Övriga klientavgifter och självrisker 

I handikappservicelagen avsedda fritidsresor och resor för att sköta ärenden   

Inom Kyrkslätt (över 16-åringar) 3,20  

Inom Kyrkslätt (7-16-åringar) 1,60  

Resor mellan Kyrkslätt och geografisk grannkommun (över 16-åringar) 5,50  

Resor mellan Kyrkslätt och geografisk grannkommun (7-16-åringar) 2,80  

Resor till Helsingfors (över 16-åringar) 8,00  

Resor till Helsingfors (7-16-åringar) 4,00  

Resor enligt socialvårdslagen   

Inom Kyrkslätt (över 16-åringar) 3,20  

Inom Kyrkslätt (7-16-åringar) 1,60  

Resor mellan Kyrkslätt och geografisk grannkommun (över 16-åringar) 5,50  

Resor mellan Kyrkslätt och geografisk grannkommun (7-16-åringar) 2,80  

Tjänster för utvecklingsstörda   

Tillfällig familjevård   

Under 16-åringar: 10,80  

16 år fyllda 25,20  



 

 

Boendetjänster (16 år fyllda)   

Assisterat boende, tillfälliga boende 18,90  

Styrt boende, tillfälliga boende 14,30  

Utöver boendetjänstavgifter för permanent och tillfälligt assisterat, styrt och stött boende uppbärs som 
kostnader för uppehälle enligt följande 

  

- boendeavgift för uppehälle 1 (inkl. städ- och tvättmedel och -förnödenheter, vårdförnödenheter,  
användning av boendeenhetens klädvårdsutrymmen och bastu) 

45,90  

- boendeavgift för uppehälle 2 (klienten använder boendeenhetens klädvårdsutrymmen och/eller bastu. Om 
klienten inte använder boendeenhetens städ- och tvättmedel m.m. klädvårdsutrymmen och/eller bastu, 
uppbärs ingen avgift) 

15,30  

Måltidsavgifter (bl.a. i arbetscentralen och andra specialomsorgstjänster)   

- lunch (inkl. dessutom mellanmål, kaffe och te) 5,10  

- alla måltider för dagen (€/dygn) 10,20  

Lägerverksamhet   

- inkvarteringsavgift (€/dygn) samt måltider enligt föregående punkt 8,20  

Välfärdstjänster för de äldre   

Måltidstjänster (Klienten får lunch hemlevererad 1-5 dagar i veckan. Leveransen sker mellan kl. 11-
14) 

  

- Måltid (varm eller kall) 6,00  

- Måltidens leveransavgift vardagar / gång 1,00  

- Måltidens leveransavgift lördagar / gång 2,50  

- Måltidens leveransavgift söndagar / gång 3,50  

Butiksservice   

- En gång i veckan hemleverans 13,60  

- Om bruttoinkomsterna är under 1400 €/mån. (1 persons hushåll) eller under 1800 €/mån. (2 personers 
hushåll) 

6,80  

Klädvård   

- Klientens kläder tvättas och efterbehandlas 10,00  

- Leverans av tvätt 3,20  

Bastutjänster   

- Bastubesök 7,00  

Säkerhetstjänster   

- Månadsavgift för trygghetstelefontjänst som ordnas av Kyrkslätts kommun 25,01  

Dagcenterverksamhet   

- Dagcenterverksamhet (Vols) ordnas för Kyrkslättsbor för att upprätthålla det psykiska, fysiska och sociala 
välbefinnandet. Självriskandel (inkl. morgonmål, lunch, eftermiddagskaffe och middag) 

22,80  

Tillfällig stödtjänst   

- Tillfälligt hemservicebesök, högst under 3 mån. (t.ex. för att klienten ska kunna tvätta sig, klä på sig eller 
butiksbesök) 

13,60 

- Tillfälligt kortvarigt sjukvårdsbesök ( t.ex. borttagning av stygn, droppning av ögondroppar efter en 
operation, tagning av blodprov m.m.) 

12,00 

- Droppning av ögondroppar 3-4 ggr/dag, högst under 3 mån. 13,60 

- Klientens besök hos skötare i kansliet (t.ex. utdelning av läkemedel, injektion) 13,60 

Hemrehabilitering 11,50  

Avgifterna för hemvård räknas inte med i avgiftstaket   

 

  



 

 

C. Klientavgifter för långvarig anstaltsvård / 
Välfärdstjänster för de äldre 

Patienterna i långvarig anstaltsvård betalar en avgift enligt sin betalningsförmåga. Enligt lagen om klientavgifter inom social- 
och hälsovården anses en person vara i långvarig anstaltsvård, om anstaltsvården kan bedömmas ta mer än tre månader. 

En person anses vara i långvarig anstaltsvård också då anstaltsvården dygnet runt har pågått tre månader och hans eller 
hennes funktionsförmåga ska anses ha försvagats så att han eller hon fortfarande ska vårdas på anstalt. 

 15 % av nettoinkomsterna ska lämnas för personligt bruk för den som vårdas på anstalt, dock minst 108 euro per 
månad 

 Avgiften bestäms på basis av makarnas sammanräknade inkomster, om den som är i långvarig anstaltsvård 

omedelbart innan anstaltsvården inletts har levt i gemensamt hushåll i äktenskap eller äktenskapsliknande 
förhållanden och hans eller hennes månadsinkomster är större än makans eller makens månadsinkomster. En 
noggrannare inkomstspecificering finns i ett separat formulär för inkomstutredning. Avgiften som tas ut av en person 
i långvarig anstaltsvård kan då uppgå till högst 42,5% av makarnas sammanräknade månadsinkomster. Om båda 
makarna är i långvarig anstaltsvård, bestäms avgiften på grundval av bådas egna inkomster. 

D. Avgifter för hemvård som ges regelbundet 
(månadsavgift) / Välfärdstjänster för de äldre 

För hemvård som ges kontinuerligt och regelbundet tas ut en månadsavgift som bestäms enligt servicens art och omfattning, 
klientens betalningsförmåga och familjens storlek. Vid bestämmande av betalningsförmågan beaktas de faktorer som 
fastställts i förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården, med beaktande av bestämmelserna om 
eftersänkande och nedsättning av avgift i lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården. 

En månadsagvift bestäms för service som ges hemma för en sådan klient vars behov av hemvårdsservice bedöms vara 
minst en månad. 

För service uppgörs i samråd med klienten en service- och vårdplan, av vilken de hemvårdstjänster som ges framgår 
noggrannare. Vid uppgörande av service- och vårdplanen görs en RaVa-poängsättning och vid behov en MMSE-
klassificering. Enligt förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården (464/2008) fastställs månadsavgiften för 
hemvård att gälla tillsvidare. Utredningar över betalningsförmåga och justering av månadsavgiften för hemvården görs enligt 
allmänna rekommendationer och bestämmelser. 

Service- och vårdplanen och månadsavgiften kan justeras också om 

 servicebehovet har förändrats och klientens service- och vårdplan ändras 

 klientens eller familjens betalningsförmåga eller förhållanden har förändrats väsentligt 

 avgiften visar sig vara felaktig 

Kriterier för klientskap: i regel fordras att Rai-indexet ska överskrida en bestämd nivå. MMSE-poängsättningen görs efter 
prövning. 

Tabell över procentandelar enligt inkomstgränser/timantal för klientspecifik avgift 
 

Timantal / mån 

Person- 
antal 

Inkomst- 
gräns 

högst 
5 t/mån 

över 5 t – 
högst 

11 t/mån 

över 11 – 
högst 

20 t/mån 

över 20 t/mån 
- högst 

30 t/mån 
över 30 t/mån 

1 576 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % 

2 1063 11 % 14 % 18 % 21 % 22 % 

3 1667 10 % 13 % 16 % 18 % 18 % 

4 2062 9 % 10 % 12 % 14 % 15 % 

5 2496 9 % 10 % 12 % 13 % 13 % 

6 2866 6 % 10 % 11 % 11 % 11 % 

Tilläggspersoner 350 rabatt 1 % / person 



 

 

Exempel på hur den klientspecifika avgiften bestäms: 

Personal 1 
Bruttoinkomster 1000 € / mån 
Hemvårdens timantal 6 t  / mån 

(1000 € - 576 €) x 20 % = 84,80 € / mån 

Hemvårdstjänsterna är avgiftsfria för krigsinvalider med minst 15 % invaliditet. 

Den högsta avgiften som uppbärs för hemvården bestäms årligen på basis av bokslutsuppgifterna för föregående år. 

Månadsavgift för hemvård kan inte heller tas ut samtidigt med vårdavgiften på sjukhus eller någon annan vårdanstalt. 

 

E. Klientavgifter för hemservice för barnfamiljer 

Klienten betalar för hemservicen en månadsavgift som bestäms enligt bruttoinkomster, familjens storlek och mängden 
service eller en besöksavgift som grundar sig på besökets längd (klientavgiftslagen 1992/732, klientavgiftsförordningen 
1992/912) 
 
Tillfällig hemservice för barnfamiljer (under 3 mån.) 

 

Besökets längd euro/besök 
 

0 timmar - under 4 timmar 16,00 

4 timmar - 8 timmar 26,00 

 
För barnparkering uppbärs 16 €/familj/besök. 
 
För tillfällig hemservice kan en skälig avgift tas ut. För tillfälligt familjearbete för barnfamiljer tas ingen avgift ut, om familjens 
bruttoinkomster underskrider den övre gränsen för avgiftsfri service enligt tabellen nedan.  
 

Antalet  
familjemedlemmar  

 

Övre gräns för   
avgiftsfri service euro/mån.  

 

 1    576 

2 1 063 

3 1 667 

4 2 062 

5 2 496 

6 2 866 

 
Om antalet personer i familjen är större än sex, höjs inkomstgränsen med 350 euro och avgiftsprocenten sänks med en 
procentenhet för varje nästföljande person. 
 
Fortgående och regelbunden hemservice för barnfamiljer (över 3 mån. och minst en gång i veckan) 
 

För fortgående och regelbunden hemservice för barnfamiljer uppbärs en månadsavgift. Servicen anses vara fortgående och 
regelbunden, om servicen används minst en gång i veckan eller oftare. Då uppbärs en skälig månadsavgift som bestäms 
enligt servicens natur och mängd, serviceanvändarens betalningsförmåga och familjens storlek. Annars uppbärs för servicen 
en besöksavgift som bestäms enligt besökets längd. (Klientavgiftsförordningen 3 §) 
Månadsavgiften får vara högst avgiftsprocentens andel av de bruttomånadsinkomster som överskrider inkomstgränsen enligt 
tabellen nedan. 
 
 



 

 

  

Tid som använts för servicen per månad / 
avgiftsprocent av bruttomånadsinkomsterna 
som överskrider inkomstgränsen 

under 10 
t/mån. 

10 – 19,9 
t/mån. 

20–  
44,9 

t/mån. 

45 - 
t/mån. 

    

 Antalet 
familjemedlemmar 

Övre gräns 
för 

avgiftsfri 
service 
€/mån. 

    %      % %       % 

1 576 10 20 27 35 

2 1 063 7 13 18 22 

3 1 667 6 10 14 18 

4 2 062 5 9 12 15 

5 2 496 4 7 10 13 

6 2 866 3 6 8 11 

 
Om antalet personer i familjen är större än sex, höjs inkomstgränsen med 350 euro och avgiftsprocenten sänks med en 
procentenhet för varje nästföljande person. 
 

 


