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Bästa boende / anhörig 

 

Klientavgiften för serviceboende med heldygnsomsorg ändras från och med 1.7.2021 

Du får detta brev eftersom du bor på ett vårdhem eller är betalare av fakturan för klientavgif-
ten som du betalar till Kyrkslätts kommun för serviceboende med heldygnsomsorg. 
   
Avgiften för serviceboende med heldygnsomsorg består av hyran, som du betalar till vård-
hemmet, och klientavgiften, som du betalar till Kyrkslätts kommun. Klientavgiften som du be-
talar till Kyrkslätts kommun ändras 1.7.2021. Din klientavgift ändras eftersom sättet att räkna 
ut klientavgiften ändras. Ändringen av klientavgiften grundar sig på riksdagens ändringar av 
lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården. 
 
Hyran för vårdhemmet förblir oförändrad, och du betalar fortfarande hyran till vårdhemmet. I 
klientavgiften för serviceboende med heldygnsomsorg ingår fortfarande dygnetruntomsorg 
och dagens måltider.  
 
Klientavgiften baserar sig på inkomsterna. Din klientavgift är 85 procent av dina månatliga 
nettoinkomster.  Dina disponibla medel ändras. Du får minst 164 euro per månad i disponibla 
medel för dina egna utgifter. 
 
Du får ett nytt klientavgiftsbeslut under sommaren 2021. Beslutet ersätter det tidigare klient-
avgiftsbeslutet, och vi justerar därefter faktureringen att motsvara den nya klientavgiften.   
 
Sättet att räkna ut klientavgiften 
 
Klientavgiften baserar sig på dina nettoinkomster (nettoinkomster är inkomster efter skatt), 
och från dem görs vissa avdrag.  Inkomster är bland annat pension, hyres- och ränteinkoms-
ter och förmåner, till exempel vårdbidrag för pensionstagare. I reformen av klientavgiftslagen 
ändras avdragen från inkomsterna. Uppgifterna med bilagor ska lämnas till avdelningssekre-
terare Päivi Mäkinen.  
 
Från och med 1.7.2021 görs följande avdrag från inkomsterna: 

 Hyra för vårdhem, som bostadsbidraget som betalas av FPA avdras från. 

 Kostnader för mediciner, näringspreparat och bassalvor som ersätts av FPA. Läkeme-
delskostnader beaktas dock högst till beloppet på årssjälvrisken för läkemedelskostna-
derna 579,78 euro per år, det vill säga 48,32 euro per månad (år 2021). 

 Kostnader för mediciner, näringspreparat och bassalvor som inte ersätts av FPA, på 
basis av skriftlig utredning som ges av klienten. 

 Grundavgiften för intressebevakarens arvode, intressebevakningsfullmäktiges arvode, 
engångssumma för inledande av intressebevakning (200 euro) och magistratens re-
visionsavgift.  
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 Kostnader för ägarbostad, hyresbostad eller bostadsrättsbostad dras av efter flyttning 
till vårdhemmet. Syftet är att trygga tillräcklig tid för arrangemang av boendeutgifterna. 
Kostnader för dessa kan dras av när klientavgiften bestäms: 

o utgifterna för en ägarbostad ända till slutet av den månad då klienten tas in på 
långvarig boendeservice samt omedelbart därefter i högst sex månader,  

o för en hyresbostad under den månad då klienten tas in på boendeservice och 
omedelbart därefter för en månads uppsägningstid och  

o för en bostadsrättsbostad den månad då klienten tas in på boendeservice och 
omedelbart därefter i tre månader.  

 
Klientavgift för make som bor på vårdhem 
 

Klientavgiften för par kan bestämmas enligt makarnas sammanräknade inkomster. Om ma-
ken med större inkomster bor på vårdhemmet är klientavgiften högst  
42,5 % av makarnas sammanräknade inkomster. Det slutliga beloppet på klientavgiften fram-
går av klientavgiftsbeslutet som skickas senare. 
 
Och sedan? 

 
Du behöver inte göra någonting med anledning av ändringen av klientavgiften. Om din make 
bor på en enhet för serviceboende med heldygnsomsorg borde ni också lämna era egna in-
komstuppgifter till avdelningssekreterare Päivi Mäkinen senast 30.7.2021. Om din klientavgift 
äventyrar din eller din makes utkomst kan du ansöka om sänkning av klientavgiften.  
 
Vi svarar gärna på dina frågor, men vänligen vänta tills du får ett nytt klientavgiftsbeslut. Vi 
kan bättre svara på dina frågor efter att vi närmare vet hur din klientavgift ändras, och detta 
framgår närmare först av klientavgiftsbeslutet.  
 
Avdelningssekreterare Päivi Mäkinen, tfn 050 414 0882 
Adress dit inkomstutredningarna med bilagor ska skickas: Lindgården / Päivi Mäkinen Piippo-
labrinken 1, 02400 Kyrkslätt 
 
I fråga om Valkokulta servicechef Sari Ahola, tfn 050 3209 106 
I fråga om Servicehuset servicechef Heini Askola, tfn 050 3273 680 
I fråga om Lindgården servicechef Linda Westerberg, tfn 050 577 4751 
I fråga om köpta tjänster (privata vårdhem) koordinatorn inom äldreservice Sari Suurjoki-
Niemi, tfn 0400 416798 
 
 

Med vänlig hälsning  

 
Kyrkslätts kommuns tjänster för de äldre 


