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1. Avgiftstak och sänkning av klientavgiften
Avgiftstak inom social- och hälsovården

·
·

692,00 €

·

I lagen bestäms om kalenderårsspecifikt avgiftstak för klientavgifter inom social- och hälsovården.
När avgiftstaket nåtts får klienten till slutet av kalenderåret avgiftsfritt de tjänster som omfattas av
avgiftstaket. Avgiftsfriheten gäller inte kortvarig anstaltsvård, för vilken nedsatt vårddagsavgift tas ut
efter att avgiftstaket nåtts.
Avgifter som tas ut av en person under 18 år beaktas tillsammans med vårdnadshavarens avgifter.

·

I avgiftstaket beaktas avgifter för:
o
o
o
o

o
o

·

service inom öppen sjukvård på
hälsocentralen
undersökning och vård hos polikliniken
en dagkirurgisk åtgärd
undersökning och vård av munnen och
tänderna (utom tandtekniska
kostnader)
mun- och käkkirurgiska vårdåtgärder
inom specialiserad sjukvård
fysioterapi, neuropsykiatrisk
rehabilitering, näringsterapi, fotvård,
talterapi, ergoterapi och annan därmed
jämförbar vård som förbättrar och
upprätthåller funktionsförmågan

o
o
o
o

o

seriebehandling
dag- och nattvård
tillfällig hemsjukvård eller tillfällig
hemsjukhusvård
kortvarig anstaltsvård inom
hälsovården och kortvarig
anstaltsservice inom socialvården
en rehabiliteringsperiod inom
medicinsk rehabilitering som avses i
hälso- och sjukvårdslagen och som ges
till en person som får tjänster enligt
lagen om specialomsorger eller enligt
lagen om service och stöd på grund av
handikapp.

Avgifter som inte beaktas i avgiftstaket:
o
o
o
o
o

avgifter för sjuktransport
avgifter för hemvård (inte tillfällig
hemsjukvård)
avgifter för läkarintyg
avgifter för boendeservice
avgifter som tas ut av en person som
inte är bosatt i Finland (högst till
samma belopp som kostnaderna för
produktionen av servicen)

o

o
o

avgifter för laboratorieundersökningar
och bilddiagnostiska undersökningar
med remiss från privatläkare
avgifter för oanvänd eller icke-avbokad
service
dröjsmålsränta och
indrivningskostnader.

(lagen om klientavgifter 6 a § och förordningen om klientavgifter 26 a § och 26 b §)
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Nedsättning eller efterskänkande av klientavgiften
·
·
·
·

·

Klientavgiften kan nedsättas eller efterskänkas enligt individuell behovs- och situationsbedömning.
Nedsättning eller efterskänkande av avgiften av ekonomiska skäl eller på grund av att
underhållsskyldigheten äventyras gäller avgifter inom socialvården och de avgifter inom hälsovården
som bestäms enligt betalningsförmåga.
Avgifterna för långvarig anstaltsvård, serviceboende och hemvård kan nedsättas eller efterskänkas
också av vårdrelaterade orsaker.
Nedsättning eller efterskänkande av klientavgiften på fritt formulerad skriftlig ansökan. Av ansökan
ska framgå de avgifter som du önskar nedsatta eller efterskänkta, från vilken tidpunkt och på vilka
grunder. Ansökan ska innehålla en utredning om inkomster och utgifter med verifikat. Ansökan
skickas till den tjänsteinnehavare som svarar för beslutet om klientavgifter.
Avgifterna för långvarig anstaltsvård, serviceboende och hemvård kan nedsättas eller efterskänkas
också av vårdrelaterade orsaker. Avgifter kan nedsättas eller helt efterskänkas på vårdgrunder även
om de ekonomiska kriterierna för debitering av avgiften i sig uppfylls. Motiveringen är då till
exempel att uttaget av avgifterna kan bedömas förorsaka klienten oskäliga psykiska eller sociala
problem.

(lagen om klientavgifter inom social- och hälsovård 6 §, 10 § och 11 §, förordningen om klientavgifter 6 kap)

2. Inkomster som beaktas
En del av de tjänster som kunderna debiteras för är inkomstrelaterade, varvid klientens nettomånadsinkomster
anses som hans eller hennes inkomster. Med nettoinkomster avses inkomster efter regelbunden
förskottsinnehållning och efter skatter enligt förskottsuppbörd. Också skattefria inkomster beaktas. Förutom
löneinkomster beaktas pensioner och med dem jämförbara fortlöpande förmåner, livräntor samt förmån som
skall betalas i pengar och som i samband med överlåtelse av en fastighet har förbehållits för viss tid eller på
livstid (sytning) samt andra fortlöpande personliga inkomster samt nettoinkomster av kapital och annan
egendom, såsom ränte-, dividend- och hyresinkomster.
Som inkomster beaktas även kapital- och förvärvsinkomster från jordbruk och näringsverksamhet som
fastställts vid den senast verkställda beskattningen samt serviceanvändarens andel av sammanslutningens
inkomster. Som skogsinkomster beaktas den genomsnittliga årliga avkastningen för skog per hektar som
fastställts enligt 7 § 3 mom. i lagen om värdering av tillgångar vid beskattningen (1142/2005) multiplicerad med
arealen skogsmark. Från detta belopp dras av 10 procent och räntorna från skogsbruket. Inkomsten av skog ska
dessutom nedsättas på klientens yrkande, om nettopenningvärdet av den lägenhetsbestämda årliga
avverkningsmöjligheten enligt skogsvårdsföreningens eller skogscentralens utlåtande är minst 10 procent lägre
än inkomsten av skog. Nedsättningen motsvarar skillnaden mellan inkomsten av skog och nettopenningvärdet
av den möjliga avverkningen.
För de nämnda inkomsternas del gäller att den inkomst som framgår av senast verkställda beskattning kan
justeras med de procentsatser som skattestyrelsen föreskriver i sitt årliga beslut om den inkomst som skall
läggas till grund för förskottet.
När avgiften inom boendeservice fastställs beaktas som klientens inkomster bostadsbidraget som FPA betalar
för hyran för boendeenheten samt handikappförmåner (också vårdbidrag för pensionstagare). I ett gemensamt
beslut för makarna beaktas dock inte bostadsbidraget för den make som stannar hemma. Om de månatliga
inkomsterna varierar, beaktas som månadsinkomst den genomsnittliga månadsinkomsten under det
föregående året.
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Nettoinkomster som ska beaktas, bl.a.:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

lön
pension
sjukförsäkringsdagpenning
rehabiliteringsstöd
handikappförmåner (inkl. vårdbidrag
för pensionstagare)
bostadsstöd
livränta
sytning
underhållsbidrag

o
o
o
o
o
o
o
o
o

extra fronttillägg, veterantillägg
ränteinkomster
dividender
vinstandelar i placeringsfonder
avkastning av sparlivförsäkring
inkomst från dödsbo
avkastning av jord- och skogsbruk
hyresinkomster
andra personliga inkomster

Inkomster som inte tas i beaktande:
·
·
·
·
·
·
·
·

·
·

barnbidrag
vårdbidrag för barn
stöd för vård av barn i hemmet
sjukvårds- och undersökningskostnader
som betalats på basis av
olycksfallsförsäkring
militärunderstöd
fronttillägg
studiepenning
vuxenstudiepenning

·
·
·

studiestödets bostadstillägg
stipendier och andra motsvarande
understöd som betalas på grund av studier
ersättningar för familjevårdskostnader
underhållsbidrag/underhållsstöd för
försörjningstagare
sådana förhöjningar av pensioner och med
dem jämförbara inkomster som beror på
försörjningsplikt

2.1. Avdrag från inkomsterna
2.1.1. Underhållsskyldighet, faktiska familjeförhållanden och sytning
Innan avgiften för boendeservice bestäms avdras från personens månadsinkomster de betalda fastställda
underhållsbidragen och andra motsvarande kostnader som orsakas av de faktiska familjeförhållandena samt
sytning som ska betalas i pengar.
·

Ett fastställt avtal om underhållsbidrag mellan makar beaktas som inkomstavdrag endast om makarna
bor skilt redan innan boendeservicen börjar. Om klientavgiften för boendeservice bestäms på basis av
makarnas sammanräknade inkomster beaktas inte avtalet om underhållsbidrag mellan makarna som
inkomstavdrag.

·

Underhållsbidrag som ska betalas till barnet (avtal eller dom) avdras från inkomsterna innan avgiften
fastställs.

·

Klientens betalningsförmåga kan påverkas av någon annan omständighet som förorsakas av de faktiska
familjeförhållandena, vilket kan beaktas när avgiften bestäms (t.ex. att en av klientens föräldrar bor hos
klienten i samma hushåll eller barnets behov av att få underhåll av personen i boendeservice).

·

Som avdrag från inkomsterna beaktas förmån som ska betalas i pengar och som i samband med
överlåtelse av en fastighet har förbehållits för viss tid eller på livstid (sytning).
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2.1.2. Beaktande av utgifter för bostaden
När långvarig boendeservice börjar ges den boende tid för bostadsarrangemang enligt följande:
Utgifterna för en hyresbostad beaktas ända till slutet av den månad då klienten tagits in i långvarig
boendeservice samt omedelbart därefter i en (1) månad (hyreslagen 52 § 3 mom.).
För en bostadsrättsbostad beaktas utgifterna på ovan nämnda villkor, men i tre (3) månader.
Utgifterna för en ägarbostad kan beaktas ända till slutet av den månad då klienten tas in i långvarig
boendeservice samt omedelbart därefter i högst sex (6) månader. Kostnader för en annan bostad än den- som
används som permanent bostad beaktas inte som avdrag.
Som utgifter för den tidigare bostaden hos den person som bor i en boendeserviceenhet kan följande utgifter
beaktas när klientavgiften bestäms:
·
·
·
·
·
·

månadshyran för en hyresbostad
skötselvederlaget för en ägarbostad i ett bostadsbolag
underhålls- och värmekostnaderna för fastigheten
fastighetsskatten
sotningskostnaderna på fastigheten
brandförsäkringsavgiften på fastigheten

2.1.3. Intressebevakarens arvode
Statsrådet har utfärdat en förordning om storleken på intressebevakarens arvode (696/2012).
Intressebevakarens arvode består av en årlig grundavgift och en tilläggsavgift. När klientavgiften bestäms
beaktas som avdrag från inkomsterna grundavgiften i intressebevakarens arvode och magistratens
revisionsavgift per månad. Som avdrag från inkomsterna beaktas också tilläggsavgiften på 200 euro som avses i
4 § 1 mom. i förordningen och som tas ut för åtgärder som vidtas när intressebevakning inleds. Klienten eller
intressebevakaren ska meddela den som fattar avgiftsbeslutet om eventuella kostnader för intressebevakning.

2.1.4. Beaktande av utsökningar
Utmätning av återkommande inkomster hos personen beaktas i regel inte som avdrag. I undantagsfall kan
utmätningen beaktas om det annars uppstår utmätningsbara skulder på grund av obetalda klientavgifter.
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3. Hälsovård
3.1. Avgiftsfria tjänster
·

Servicens avgiftsfrihet gäller:
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
·

efter att avgiftstaket nåtts tjänster som omfattas av avgiftstaket utom kortvarig anstaltsvård
läkarintyg eller -utlåtande när en patient på basis av intyget eller utlåtandet söker ett beslut av FPA om
huruvida läkemedelsbehandlingen omfattas av specialersättning
läkarintyg eller -utlåtande som behövs för att kunden ska få vård eller rehabilitering eller för att
påvisa behov av sådan kortvarig sjukledighet vars längd är högst längden på självrisktiden
som avses i 8 kap. 7 § 1 och 2 mom. i sjuförsäkringslagen
hälsokontroller för personer utan arbete
utlåtande om hälsokontroll gällande värnplikt
krigsinvalider
besök hos skol- och studenthälsovården, skolhälsovårdstjänster som ordnas med stöd av 16 §
i hälso- och sjukvårdslagen också för sådana som fyllt 18 år
besök hos mentalvårdstjänsterna
besök hos läkare inom primärhälsovården då man endast undersöker och vårdar symtom som anknyter
till den mentala hälsan.
Vård och uppehälle med tillhörande transporter för andningsförlamningspatienter
mottagningsbesök av personer under 18 år
besök hos preventiv-, mödra- och barnrådgivningen
laboratorie- och röntgenundersökningar som ordineras av hälsocentralen
intyg för rehabilitering för frontveteraner
familjeplaneringsbesök som inte omfattas av sjukvård
besök hos rådgivningen för moderskaps- och faderskapsutredning
klienter som betalar avgift för anstaltsvård och hos vilka ingen separat avgift för övriga
hälsovårdstjänster tas ut
vård enligt lagen om smittsamma sjukdomar, isolering av en person som konstaterats ha eller
med fog misstänks ha utsatts för en allmänfarlig smittsam sjukdom och undersökning och vård
av HIV-infektion, schanker, gonorré sådana klamydiainfektioner som sprids vid könsumgänge
som hör till övervakningspliktiga smittsamma sjukdomar och läkemedel som ordinerats för
behandling och förebyggande av sådan sjukdom (HIV-infektion).
vaccinationer enligt det allmänna vaccinationsprogrammet
besök hos sjukskötare, hälsovårdare eller barnmorska inom primärhälsovården

Servicespecifika preciseringar av avgiftsfrihet framgår av kapitlen 3.2 och 3.3.

(lagen om klientavgifter 5 § och hälso- och sjukvårdslagen 13–17 §, 19 §, 24 §, 27 § och 29 §, lagen om
smittsamma sjukdomar 44–48 §, 60 § och 63 §)

3.2. Hälsostationerna
Mottagningsbesök hos läkaren på hälsostationen
·
·

20,90 €

besöksavgift

Klientavgiften tas ut för de tre första besöken på läkarmottagning, varefter tjänsten är avgiftsfri till
slutet av kalenderåret.
Besöksavgiften tas ut också för besök på distans

(klientavgiftsförordningen 7 §, vård- och omsorgsnämnden 23.4.2020 § 44)
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Akutmottagningens jouravgift lö–sö

28,70 €

besöksavgift

Oavbokad besökstid

51,50 €

engångsavgift

·
·

För ett besök som inte avbokats tas ut en avgift om klienten utan godtagbar orsak låter bli att komma
på den överenskomna läkar- eller sjukskötarmottagningstiden.
Avgiften tas ut av personer som fyllt 18 år.

(3 § i lagen om klientavgifter)
Individuell fysioterapi

11,60 €

besöksavgift

Gruppbesök, fysioterapi

5,80 €

besöksavgift

11,60 €

besöksavgift

·
·

Besöksavgiften tas ut också för besök på distans.
För personer under 18 år är servicen avgiftsfri.

(klientavgiftsförordningen 7 §, vård- och omsorgsnämnden 23.4.2020 § 44)
Vård i serie
·
·
·
·

Behandlingen grundar sig på vård- och serviceplanen som gjorts upp för klienten och den genomförs
likartad eller nästan likartad flera gånger i en vårdserie.
Vård i serie är kontinuerlig fysioterapi och medicinsk rehabilitering och andra jämförbara terapier och
behandlingar som upprätthåller funktionsförmågan.
Klientavgiften tas ut för högst 45 gånger per kalenderår.
Klientavgift tas inte ut enligt förteckningen i kapitel 3.1. Dessutom är rådgivning i anslutning till
medicinsk rehabilitering, undersökning som utreder behovet av och möjligheterna till rehabilitering
samt anpassningsträning och rehabiliteringshandledning avgiftsfria för klienten.

(klientavgiftsförordningen 11 §)
Intravenösa antibiotika, hyposensibilisering och sårvård

11,60 €

besöksavgift

15,80 €

besöksavgift

Besöksavgift högst 10 gånger per kalenderår/vårdperiod
Besök hos näringsterapeuten
·
·

För besök som inte anknyter till hälsofrämjande eller förebyggande hälsovård.
Besöksavgiften tas ut också för besök på distans

Basbesök hos fotterapeuten

15,80 €

besöksavgift

Seriebesök hos fotterapeuten

11,60 €

besöksavgift

Hembesök
·

För hembesök av en läkare eller annan yrkesperson inom hälsovården tas ut motsvarande
kundavgifter som för besök av tillfällig hemsjukvård (se 4.2.1).

3.3. Rådgivningsbyråer
Besöken hos preventiv-, mödra- och barnrådgivningen är i huvudsak avgiftsfria för klienten, men för oavbokat
och oanvänt besök hos preventivrådgivningen tas ut en avgift hos personer som fyllt 18 år.
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Oavbokad besökstid
·
·

51,50 €

engångsavgift

För ett besök som inte avbokats tas ut en avgift om klienten utan godtagbar orsak låter bli att komma
på den överenskomna mottagningstiden på preventivrådgivningen.
Avgiften tas ut av personer som fyllt 18 år.

(lagen om klientavgifter 3 §)

4. Socialvård
4.1. Avgiftsfria tjänster
·

Servicens avgiftsfrihet gäller:
o
o

o

·

krigsinvalider
tjänster som omfattas av
specialomsorg om utvecklingsstörda
utom uppehälle
följande tjänster enligt 8 § i
handikappservicelagen:
a) dagverksamhet utom transporter
och måltider
b) personlig assistans
c) specialtjänster i anslutning till
serviceboende utom uppehälle

o
o
o
o

o

hemvårdsservice för frontveteraner
poliklinisk missbrukarvård
avgiftsfria tjänster som i särskilda lagar
stadgats som uppgifter för kommunen
socialtjänster som stadgats avgiftsfria,
bl.a. socialarbete, socialhandledning,
social rehabilitering och familjearbete
klienter med annan instans som
betalare

Servicespecifika preciseringar av avgiftsfrihet framgår av kapitlen 4.2–4.10.

(klientavgiftslagen 4 §, handikappservicelagen 8 §, lagen om utvecklingsstörda 2 §, 39 §)
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4.2. Service som ges hemma
4.2.1. Hemvård
Tillfällig hemservice
·
·
·

13,60 €

besöksavgift

För besök av tillfällig hemservice tas ut en engångsavgift enligt servicens varaktighet. Det finns ingen
dagsspecifik övre gräns för besöksavgifter.
Service för under två månader
Besöksavgiften är arbetstagarspecifik, dvs. om två arbetstagare på samma gång måste besöka
klienten tas besöksavgiften ut dubbel

(klientavgiftsförordningen 3 §)
Tillfällig hemsjukvård, hembesök av läkare
·

19,20 €

besöksavgift

Klientavgiften tas inte ut i samband med hembesök av medicinska orsaker enligt förteckningen i
kapitel 3.1. Hembesök av läkaren vid tillfällig hemsjukvård räknas inte med i avgiftstaket.

(klientavgiftsförordningen 3 §)
Tillfällig hemsjukvård, hembesök av annan
yrkeskunnig inom hälsovård
·
·
·

12,20 €

besöksavgift

Klientavgift tas inte ut enligt förteckningarna i kapitel 3.1. Ett hembesök av en annan yrkeskunnig
inom hälsovården vid tillfällig hemsjukvård räknas inte med i avgiftstaket.
Utskrivningsteamet gör besök under bedömningsperioden
Besöksavgiften är arbetstagarspecifik, dvs. om två arbetstagare på samma gång måste besöka
klienten tas besöksavgiften ut dubbel.

(klientavgiftsförordningen 3 §)
Hemrehabilitering
·
·

11,50 €

besöksavgift

För vårdbesök av hemrehabiliteringsteamet tas ut en besöksavgift.
Inledande och avslutande utvärderingsbesök inom hemrehabiliteringen som görs av fysioterapeuten
är avgiftsfria.

Avgift för fortgående och regelbunden service som ges
hemma
Månadsavgift för fortgående hemvård inom
tjänsterna för äldre personer
· Servicehelheten av hemvård kan innefatta hemservice enligt 19 § i socialvårdslagen och
hemsjukvård enligt 25 § i hälso- och sjukvårdslagen.
· Hemvården eller hemservicen anses vara fortgående och regelbunden om klienten får service minst
en gång i veckan och servicen dessutom uppskattas räcka minst 2 månader eller servicen de facto
redan har räckt minst två månader.
· För regelbunden och fortgående hemvård och regelbunden hemservice för barnfamiljer uppbärs en
månadsavgift enligt 10 e § i lagen om klientavgifter. Klientavgiften bestäms utifrån antalet
servicetimmar som skrivits in i servicebeslutet, klientens betalningsförmåga och familjens storlek.
Klientavgiften beräknas enligt avgiftstabellen på bruttomånadsinkomsterna som överskrider
inkomstgränsen. Avgiften får vara högst så stor att den täcker kostnaderna för serviceproduktionen
(2 § i lagen om klientavgifter).
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·
·

Avgifter som fastställs enligt klientens betalningsförmåga bestäms tills vidare. Klientavgifter som
bestäms enligt betalningsförmågan granskas minst vartannat år.
Månadsavgiftens belopp bestäms enligt tabellen som finns i slutet av denna klientavgiftsanvisning.

(klientavgiftslagen 7 b § och 10 e §)

4.2.2. Stödtjänster i hemmet
Minnesskötarens / -handledarens besök
·

11,60 €

besöksavgift

8,00 € + 0,50 €

engångsavgift

Kontroll- och testbesök är avgiftsfria för klienten

Måltidsservice
·

Klienten får kall lunch hemlevererad kl. 11–14, 1–5 dagar i veckan.

·

Klientavgiften består av priset för måltiden (6,00 €), hemtransport (2,00 €) och frivillig uppvärmning
av måltiden (0,50 €).

·

Beloppet på klientavgiften beräknas enligt de levererade måltiderna.

Bastutjänst

7,00 €

engångsavgift

Dosett

25,00 €

månadsavgift

Trygghetstelefontjänst

25,00 €

månadsavgift

En gång i veckan hemleverans

13,60 €

engångsavgift

Om bruttoinkomsterna är under 1 400 €/mån. (en persons hushåll)
eller under 1 800 €/mån (två personers hushåll)

6,80 €

engångsavgift

Klientens kläder tvättas och efterbehandlas / maskin

10,00 €

engångsavgift

Leverans av tvätt

3,20 €

engångsavgift

Butiksservice

Klädvård

9

4.2.3. Hemservice för barnfamiljer
Hembesök mindre än 4 timmar

16,00 €

besöksavgift

Hembesök 4–8 timmar

26,00 €

besöksavgift

Gruppvård

8,00 €

ett barn

16,00 €

2 eller flera barn

Klienten betalar för hemservicen en månadsavgift som bestäms enligt bruttoinkomsterna, familjens storlek
och omfattningen av service eller en besöksavgift som grundar sig på besökets längd. Ingen avgift tas ut för
tillfällig hemservice för barnfamiljer, om familjens bruttoinkomster underskrider den övre gränsen för
avgiftsfri service enligt tabellen nedan. Då ska familjen lämna in sina inkomstuppgifter.
antal
familjemedlemmar
1
2
3
4
5
6

övre gräns för
avgiftsfrihet, hushållets bruttoinkomster/mån
598
1103
1731
2140
2591
2976

Om antalet personer i familjen är större än sex, höjs inkomstgränsen med 356 euro för varje nästföljande
person. Ingen avgift tas ut av:
· barnfamiljer för hemservice som genomförs som stödåtgärd inom öppenvården enligt
barnskyddslagen
· barnfamiljer som får utkomststöd
(klientavgiftslagen och klientavgiftsförordningen)
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4.3. Arbets- och dagverksamhet
Arbetsverksamhet
·
·

·
·

Arbetsverksamhet ordnas på basis av socialvårdslagen, handikapplagen och lagen om
arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte.
Med arbetsverksamhet enligt socialvårdslagen avses verksamhet i syfte att bevara och främja en
persons funktionsförmåga. Arbetsverksamhet ordnas för arbetsoförmögna personer som på grund
av handikapp inte har förutsättningar att delta i arbete som avses i 27 d § och vars utkomst i
huvudsak bygger på förmåner som beviljas på basis av sjukdom eller arbetsoförmögenhet.
Enligt 2 § i lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda och förordningen ordnas för en
utvecklingsstörd person som en del av specialomsorgen arbetsverksamhet, vars syfte är att främja
anpassningen av utvecklingsstörda personer inom samhället.
Kommunen ska ordna arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte för dem som länge varit arbetslösa
och som får arbetsmarknadsstöd eller utkomststöd och som på grund av sin arbets- eller
funktionsförmåga inte klarar av att delta i TE-förvaltningens primära tjänster. Enligt 13 § i lagen om
arbetsverksamheten i rehabiliteringssyfte ska arbetsverksamheten i rehabiliteringssyfte anpassas till
personens arbets- och funktionsförmåga samt kunnande så att den är meningsfull och tillräckligt
krävande med tanke på ett inträde på arbetsmarknaden.

Lag på basis av vilken
tjänsten har beviljats

Arbetsverksamhet

Måltider

Transport

Lagen angående
specialomsorger
(utvecklingsstörda)

Ingen avgift tas ut

Tas ut enligt punkt 4.8.

Ingen avgift tas ut

Socialvårdslagen

Ingen avgift tas ut

Tas ut enligt punkt 4.8.

Tas ut enligt punkt 3.9.

Lagen om
arbetsverksamhet i
rehabiliteringssyfte

Ingen avgift tas ut

Tas ut enligt punkt 4.8.

Klienterna ordnar
själva skjutsen

(lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda 2 §, socialvårdslagen, lagen om arbetsverksamhet i
rehabiliteringssyfte)
Dagverksamhet
·
·

·

Dagverksamhet ordnas på basis av lagen om utvecklingsstörda eller handikappservicelagen.
Om en gravt handikappad person på grund av mycket gravt funktionshinder (till exempel nedsatt
psykisk funktionsförmåga) som förorsakats av skada eller sjukdom inte har förutsättningar att delta i
arbetsverksamheten enligt socialvårdslagen ska tjänsten ordnas som dagverksamhet enligt
handikappservicelagen.
Transporter med anknytning till specialomsorg om utvecklingsstörda är avgiftsfria. Därför är det i en
utvecklingsstörd persons intresse att dagverksamhet med tillhörande transporter enligt lagen och
förordningen om utvecklingsstörda ordnas, fastän utvecklingsstörda även har rätt till dagverksamhet
enligt handikappservicelagen. För vård av utvecklingsstörda under lovtider tas ut en klientavgift.
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Lag på basis av vilken
tjänsten har beviljats

Dagverksamhet

Måltider

Transport

Handikappservicelagen
(handikappade)

Ingen avgift tas ut

Tas ut enligt punkt 4.8.

Tas ut enligt punkt 4.9.

Ingen avgift tas ut

Tas ut enligt punkt 4.8.

Ingen avgift tas ut

Ingen avgift tas ut

Tas ut enligt punkt 4.8.

Klienterna ordnar
själva skjutsen

22,80 €

Ingår i
dagverksamhetsavgiften

Klienterna ordnar
själva skjutsen

Lagen angående
specialomsorger
(utvecklingsstörda)
Socialvårdslagen
(rehabiliteringsklienter
inom mentalvård och
rusmedelsvård)
Socialvårdslagen
(dagverksamhet för
äldre)

Handikappservicelagen 8 b §, lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda 2 §, socialvårdslagen

4.4. Familjevård (utom barnskyddets familjevård)
Långvarig familjevård
·
·

·
·

månadsavgift

Klientavgiften bestäms enligt klientens betalningsförmåga. Klientavgiften kan vara högst 85 % av
klientens nettomånadsinkomster. För klienten lämnas månatligen 15 % av inkomsterna till
förfogande, dock minst 167,00 euro.
En person under 16 år debiteras barnbidraget och handikappbidraget som ersättning för vården,
uppehället eller omsorgen för den tid familjevården pågår. Barnbidraget debiteras i sin helhet.
Handikappbidraget debiteras så att 15 procent av handikappbidraget blir kvar till klientens
förfogande, dock minst 167,00 euro per månad.
Av en klient som betalar månadsavgift för familjevård tas inte samtidigt ut andra avgifter för tjänster
inom kortvarig socialvård, till exempel måltidsavgifter inom dagverksamheten.
Avgiften som avses i 7 c § i lagen om klientavgifter får dock inte uppbäras för familjevård som ordnas
på basis av barnskyddslagen, lagen om lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda eller
lagen om service och stöd på grund av handikapp.

(lagen om klientavgifter 7 c §, förordningen om klientavgifter 19 §, familjevårdslagen 3 §, lagen om
klientavgifter 4 §)
Kortvarig familjevård, personer över 16 år

25,20 €

dygnsavgift

Kortvarig familjevård, personer under 16 år

10,80 €

dygnsavgift

·

Måltidsavgiften tas inte ut separat.
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4.5. Närståendevård
Servicen under närståendevårdarens ledighet:
·
·
·

·

11,60 €

dygnsavgift

För tjänster under lagstadgad ledighet för närståendevårdare förenliga med lagen om stöd för
närståendevård tas ut en dygnsavgift.
Utöver klientavgiften tas inte ut separata avgifter för måltider eller andra tjänster som ingår i
servicepaketet.
Kommunen kan också enligt socialvårdslagen vid behov ordna lediga dagar samt rekreationsledighet
som är kortare än ett dygn för en anhörig eller närstående som dagligen ger en stödbehövande
bindande vård och omsorg. För tjänsten tas ut en dygnsbaserad klientavgift.
För servicepeng och avlösare uppbärs ingen klientavgift.

Service under ledighet för närståendevårdare av personer med intellektuell funktionsnedsättning och grav
funktionsnedsättning:
· Klientavgift uppbärs inte för lediga dagar som genomförs i klientens eget hem.
(klientavgiftslagen 6 b §, socialvårdslagen 27 b §, lagen om stöd för närståendevård)
Ledigheter för den som sköter sin anhöriga eller närstående
·

·

11,60 €

dygnsavgift

Kommunen kan enligt 27 b § i socialvårdslagen (1301/2014) ordna lediga dagar utan avtal om
närståendevård för en anhörig eller närstående som dagligen ger en vårdbehövande bindande vård
och omsorg. Kommunen ska sörja för vården av den vårdbehövande under närståendevårdarens
ledighet.
Enligt 6 c § i lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården bestäms klientavgiften för tjänster
som med stöd av socialvårdslagen ska ordnas under ledighet på samma grunder som under ledighet
med stöd av lagen om stöd för närståendevård. Undantag är tjänster som helt eller delvis är
stadgade avgiftsfria.

(klientavgiftslagen 6 b §, socialvårdslagen 27 b §, lagen om stöd för närståendevård)
Kortvarig oavbokad vård- eller boendeserviceplats
·
·

51,50 €

engångsavgift

Om klienten eller hens representant har reserverat en kortvarig vård- eller boendeserviceplats inom
social- eller hälsovården och klienten utan godtagbar orsak eller utan att i förväg avboka platsen låtit
bli att komma till enheten i fråga på den reserverade tiden uppbärs avgiften av klienten.
Avgiften tas inte ut om det finns en godtagen orsak till att den reserverade tiden inte avbokats eller
om det skulle anses vara oskäligt att avgiften uppbärs.

(lagen om klientavgifter 3 §)
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4.6. Boendetjänster
4.6.1. Boendetjänster enligt socialvårdslagen
Långvariga boendetjänster
Serviceboende med heldygnsomsorg

månadsavgift

Serviceboende med heldygnsomsorg
· Klientavgifterna som uppbärs för långvarigt serviceboende med heldygnsomsorg bestäms i 7 c § i
lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården (734/1992). För klienten görs ett
klientavgiftsbeslut i enlighet med avgiftsgrunderna för långvarigt serviceboende med
heldygnsomsorg. Avgiftsgrunden tillämpas i fråga om service för äldre personer som ordnas enligt
socialvårdslagen samt inom långvarigt serviceboende med heldygnsomsorg inom mentalvårds- och
missbrukarvårdstjänsterna.
· För långvarigt serviceboende med heldygnsomsorg uppbärs en klientavgift enligt klientens
nettomånadsinkomster. Klientavgiften för en klient som bor ensam är klientavgiften högst 85 % av
klientens nettomånadsinkomster. 15 % av nettoinkomsterna lämnas som disponibla medel för
klienten, dock minst 167,00 euro i månaden (7 c § i lagen om klientavgifter).
· I krävande serviceboende med heldygnsomsorg inom mentalvårds- och missbrukarvårdstjänsterna
är klientens minsta disponibla medel 257,07 euro/mån om måltiderna kommer från
serviceproducenten och 504,06 euro/mån om den boende inte har måltider
· Om klienten innan servicen inletts har levt i gemensamt hushåll i äktenskap eller äktenskapsliknande
förhållanden och hans eller hennes månadsinkomster är större än makens månadsinkomster
bestäms avgiften på basis av familjens gemensamma nettomånadsinkomster och avgiften är 42,5%
av de sammanräknade nettomånadsinkomsterna. Klienten ska dock ha kvar minst 164 euro i
månaden i disponibla medel (lagen om klientavgifter 7 c §).
· Avgiften får vara högst så stor att den täcker kostnaderna för serviceproduktionen (lagen om
klientavgifter 2 §).
· Avgifter som fastställs enligt klientens betalningsförmåga bestäms tills vidare. Klientavgifter som
bestäms enligt betalningsförmågan granskas minst vartannat år.
· Om särskilda avdrag från inkomster i fråga om långvarigt serviceboende med heldygnsomsorg
bestäms i 10 d § i lagen om klientavgifter. Då kommunen beslutar om avgiftens storlek ska avdrag
från inkomsterna göras för skäliga boendekostnader som orsakas av långvarigt serviceboende med
heldygnsomsorg. Från inkomsterna avdras i praktiken hyran som klienten betalar till sin
boendeserviceenhet. Från boendekostnaderna avdras bostadsbidraget som betalas av statens
medel. Utöver boendeutgifterna avdras kostnader för läkemedel som ordinerats av yrkesutbildad
person inom hälso- och sjukvården, kliniska näringspreparat och bassalvor som klienten har rätt att
få ersättning för med stöd av sjukförsäkringslagen. På basis av en utredning av klientens eller hens
representant avdras läkemedelskostnaderna från inkomsterna som är grund för bestämmandet av
avgiften enligt klientens läkemedelskostnader, dock högst till det belopp som motsvarar
årssjälvrisken i sjukförsäkringslagen. Kostnader för andra än läkemedel, kliniska näringspreparat och
bassalvor som ersätts enligt sjukförsäkringslagen avdras på ansökan av klienten eller hens
representant till den del som yrkespersonen inom hälso- och sjukvården som ordinerat läkemedlen
har bedömt att dessa är nödvändiga för hälsan. Läkemedelskostnadsavdraget gäller också avgiften
som uppbärs för långvarig familjevård.
· Kostnader för läkemedel eller hyra har inte tidigare avdragits från klientens inkomster. Hyrans
belopp har beaktats som utgift som sänker klientavgiftens belopp. Klienten har varit tvungen att
täcka sina läkemedelskostnader med minimibeloppet på de disponibla medlen som blir kvar efter
klientavgiften och hyran. Avdraget av läkemedelskostnaderna från klientens inkomster från och med
1.7.2021 tryggar klientens förmåga att betala de läkemedel som ordinerats honom eller henne.
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Årssjälvrisken är totalt 579,78 euro år 2021. Detta innebär att läkemedelskostnader på högst 48,32
euro beaktas per månad. Utöver dessa utgifter beaktas på klientens anmälan läkemedel och salvor
som är nödvändiga för hälsan som avdrag från inkomsterna.
(lagen om klientavgifter 7 c §, 10 b §, 10 c §, 10 d §, 14 §)
Serviceboende
·
·

·
·
·

månadsavgift

Klienten ingår ett hyresavtal med serviceproducenten enligt lagen om hyra av bostadslägenhet och
betalar hyran till serviceproducenten.
Enligt 10 e § i lagen om klientavgifter bestäms avgiften för långvarigt serviceboende utifrån antalet
servicetimmar som skrivits in i servicebeslutet, klientens betalningsförmåga och familjens storlek. För
långvarigt serviceboende kan en klientavgift som grundar sig på klientens inkomster uppbäras om
servicen beräknas pågå i minst tre månader från det att den inleds eller om servicen de facto har varat
i minst tre månader ( lagen om klientavgifter 7 b §). Tabellen finns i slutet av denna anvisning om
klientavgifter.
Avgiften får vara högst så stor att den täcker kostnaderna för serviceproduktionen (lagen om
klientavgifter 2 §).
Avgifter som fastställs enligt klientens betalningsförmåga bestäms tills vidare. Klientavgifter som
bestäms enligt betalningsförmågan granskas minst vartannat år.
Som inkomst beträffande klientavgiften beaktas bruttoinkomsterna som överskrider inkomstgränsen.
Inkomstgränserna bestäms enligt familjens storlek. Inkomstgränsernas eurobelopp justeras vartannat
år enligt arbetspensionsindexet och de justerade eurobeloppen träder i kraft från och med början av
året som följer efter justeringsåret.

(lagen om klientavgifter 2 §, 7 b § och 10 e §)
Stött boende
·

För stött boende enligt 21 § i socialvårdslagen uppbärs ingen serviceavgift. Servicen produceras i
huvudsak i klientens eget hem, varvid klienten själv ansvarar för hyresavgiften och andra
boendekostnader.

Kortvariga boendetjänster
·
·

18,90 €

dygnsavgift

Klienten ska ha kvar disponibla medel så som inom boendetjänster enligt socialvårdslagen.
Ingen separat måltidsavgift tas ut

(socialvårdslagen 21 §)

4.6.2. Boendetjänster enligt handikappservicelagen och lagen om utvecklingsstörda
Boende ordnas för klienten enligt 8 § i handikappservicelagen eller enligt lagen om utvecklingsstörda om klienten
inte får tillräckliga tjänster som är lämpliga för honom eller henne, till exempel på basis av socialvårdslagen.
Långvariga boendetjänster
·

månadsavgift

Inom serviceboende och serviceboende med heldygnsomsorg enligt handikappservicelagen och lagen
om utvecklingsstörda kan alla de avgifter som förorsakas av vanligt boende tas ut, till exempel hyra,
el- och vattenavgifter och andra levnadsavgifter så som mat. Specialservice som hör till serviceboende
är gratis för klienten. Klienterna betalar hyran antingen direkt till serviceproducenten eller till
kommunen
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·

Till förfogande ska bli minst:
o 257,07 euro/mån, måltiderna kommer från serviceproducenten
o 504,06 euro/mån om den boende inte har måltider

·

För följande service för uppehälle tas ut en avgift:
o internet-förbindelse eller dator som boendeenheten erbjuder de boende
o dagstidning, tidskrifter
o städutrustning, städredskap och städmedel eller WC-papper
o användning av bastu, om den inte ingår i hyran eller om ingen separat bastuavgift tas ut
o användning av tvättmaskin, mangel, torkmaskin eller torkrum i de gemensamma lokalerna
o användning av gemensamma hobbyredskap eller hobbylokaler om användningen inte ingår i
hyran

·

Klientavgiften är:
o 15,30 €/mån om klienten använder 1–2 av de ovannämnda tjänsterna
o 45,90 €/mån om klienten använder 3 av de ovannämnda tjänsterna

·

Samkommunerna Kårkulla samkommun och Eteva fakturerar för sin service enligt sina
avgiftsprinciper.

Familjevård som ordnas som specialservice
·

månadsavgift

För familjevård som ordnas som specialservice för personer med intellektuell funktionsnedsättning
och grav funktionsnedsättning kan avgifter uppbäras för uppehälle såsom för mat och boende samt
för andra tjänster som klienten använder (bl.a. klädvård, bastu) och förnödenheter (t.ex.
hygienartiklar, städtillbehör). Avgiften bestäms såsom inom långvarig boendeservice.

(lagen om klientavgifter 7 § 2 punkten)
Kortvariga boendetjänster/Boendeträning
·
·
·
·
·

19,20 €

dygnsavgift

Klienten ska ha kvar disponibla medel så som inom långvarig boendeservice ovan.
Ingen separat måltidsavgift tas ut
Klientavgiften uppbärs för ankomst- och avresedagarna.
Vården ordnas utanför klientens hem.
För boendeträning faktureras en dygnsavgift om klienten inte ingår ett hyresavtal med enheten, varvid
avgiften för långvarigt boende tillämpas.

(lagen om service och stöd på grund av handikapp 8 §, lagen angående specialomsorger)

Kortvarig oavbokad vård- eller boendeserviceplats
·
·

51,50 €

engångsavgift

Om klienten eller hens representant har reserverat en kortvarig vård- eller boendeserviceplats inom
social- eller hälsovården och klienten utan godtagbar orsak eller utan att i förväg avboka platsen låtit
bli att komma till enheten i fråga på den reserverade tiden uppbärs avgiften av klienten.
Avgiften tas inte ut om det finns en godtagen orsak till att den reserverade tiden inte avbokats eller
om det skulle anses vara oskäligt att avgiften uppbärs.

(lagen om klientavgifter 3 §)
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4.7. Anstaltsvård
Långvarig anstaltsvård
·
·

·

·
·
·
·

månadsavgift

Klientavgiften för anstaltsvård uppbärs som månadsavgift för alla periodens vårddagar, också
ankomst och avresedagarna. Ifall klienten omedelbart överförs till annan enhet får den remitterande
enheten inte ta ut avgift för avresedagen.
För långvarig anstaltsvård uppbärs enligt 7 c § i lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården
(734/1992) en klientavgift som baserar sig på klientens inkomster. Klientavgiften för en klient som
bor ensam är klientavgiften 85 % av klientens nettomånadsinkomster. 15 % av nettoinkomsterna
lämnas som disponibla medel för klienten, dock minst 112,00 euro i månaden (år 2021).
Om klienten innan ankomsten till anstaltsvård har levt i gemensamt hushåll i äktenskap eller
äktenskapsliknande förhållanden och hans eller hennes månadsinkomster är större än makens
månadsinkomster bestäms avgiften på basis av familjens gemensamma nettomånadsinkomster och
avgiften är 42,5% av de sammanräknade nettomånadsinkomsterna. Klienten ska dock ha kvar minst
112,00 euro i månaden i disponibla medel.
Enligt 2 § i lagen om klientavgifter kan man ta ut en avgift, som får vara högst så stor som
kostnaderna för produktionen av tjänsten.
Avgifter som fastställs enligt klientens betalningsförmåga bestäms tills vidare. Klientavgifter som
bestäms enligt betalningsförmågan granskas minst vartannat år.
Om klientavgifter som uppbärs av klienter i långvarig anstaltsvård och avdrag från inkomsterna
redogörs närmare i en separat anvisning (se Klientavgifter för långvarig anstaltsvård).
En person under 16 år debiteras barnbidraget och handikappbidraget som ersättning för vården,
uppehället eller omsorgen för den tid anstaltsvården pågår. Barnbidraget debiteras i sin helhet.
Handikappbidraget debiteras så att 15 procent av handikappbidraget blir kvar till klientens
förfogande, dock minst 112,00 euro per månad.

(lagen om klientavgifter 4 §, 7b §, 7c §, 10 b–d §, förordningen om klientavgifter 14 §, 15 §, 28–31 §, 32 § 2
mom., 33 §)
Kortvarig anstaltsvård
·
·
·
·
·
·

49,60 €

dygnsavgift

Avgiften räknas med i avgiftstaket. Efter att avgiftstaket uppnåtts 22,80 euro per dygn.
Till klientens förfogande ska bli 112,00 euro i månaden.
Ingen separat måltidsavgift tas ut.
Vårddagsavgiften kan debiteras endast en gång per kalenderdygn. Ifall klienten omedelbart överförs
till annan anstalt får den remitterande institutionen inte uppbära avgift för avresedagen.
Av personer under 18 år tas avgiften ut för högst sju (7) dygn under ett kalenderår.
Även kris- och intervallvårdsplatser ingår.

(lagen om klientavgifter inom social- och hälsovård 6 § och 11 §, förordningen om klientavgifter 6 kap,
förordningen om klientavgifter 12 §)
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4.8. Måltidstjänster
Måltidsavgifter
·

Måltidsavgift tas ut när kosthållet genomförs som en del av servicen och måltiderna inte annars
ingår i serviceavgiften eller annan klientavgift. Klientavgifter debiteras inom tjänster som ska ordnas
enligt handikappservicelagen, lagen om utvecklingsstörda och socialvårdslagen. Måltidsavgiften
debiteras enligt användning. Samma måltidsavgift tillämpas på alla kunder, även om
serviceproducenten tar ut avgiften till annat belopp.

Dagens alla måltider

10,20 €

dygnsavgift

En halv dags måltider

5,10 €

dygnsavgift

Lunch/Middag

3,70 €

dygnsavgift

Frukost / mellanmål

1,40 €

dygnsavgift

·

Dessutom ingår mellanmål, kaffe och te

4.9. Service som stöder rörligheten
Service som stöder rörligheten 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.
Självrisker nedan tillämpas både på resor enligt socialvårdslagen och på resor enligt handikappservicelagen.
Ersättning för resor i riktning mot Helsingfors betalas bara till dem som enligt handikappservicelagen är
berättigade till ersättning.
Personer över 17 år

engångsavgift

Inom Kyrkslätt

2,80 €

Resor mellan Kyrkslätt och geografisk grannkommun

3,20 €

Resor i riktning mot Helsingfors

5,70 €

7–17-åringar

engångsavgift

Inom Kyrkslätt

1,40 €

Resor mellan Kyrkslätt och geografisk grannkommun

1,60 €

Resor i riktning mot Helsingfors

2,90 €
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5. Munhälsovård
(klientavgiftsförordningen 3–12 §)
Avgift för besök hos munhygienisten

10,30 €

Mottagningsbesök hos tandläkaren

13,30 €

Mottagningsbesök hos specialtandläkaren

19,50 €

Begränsad undersökning av munnen, undersökning i SA-gruppen i
klassificeringen

8,50 €

besöksavgift

åtgärdsavgift

19,20 €
Grundundersökning av munnen
19,20 €
Specialistundersökning av munnen
Dagkirurgisk åtgärd

136,90 €

åtgärdsavgift

Diagnostisk avbildningsundersökning per tandbild

8,50 €

åtgärdsavgift

Röntgenfotografering av käkar och hela tandgården

19,20 €

Förebyggande vård

8,50 €

åtgärdsavgift

19,20–38,00 €

åtgärdsavgift

Bedömning av vårdbehov, basnivå

8,50 €

åtgärdsavgift

Bedömning av vårdbehov, omfattande

19,20 €

Åtgärder för att främja munhälsan hos SC-gruppen ingår
Separat arbetsplanering

Kompletterande undersökningar
-

mikrobiologiska undersökningar
bestämning av salivavsöndringshastighet eller
buffertkapacitet
- fotografering eller avtryck av mun och tänder
Intyg och utlåtanden
- Intyg som inte gäller vården, intyg eller utlåtande t.ex. till
försäkringsbolag
- Specialistkonsultation på basis av tandläkarremiss
- Skriftlig specialistkonsultation på basis av tandläkarremiss

åtgärdsavgift
19,20 €
8,50 €
19,20 €
51,50 €
19,20 €
38,00 €

Behandling av sjukdomar i tändernas stödjevävnader
- parodontologisk behandling, mycket begränsad
- parodontologisk behandling, begränsad
- parodontologisk behandling
- parodontologisk behandling, långvarig behandling eller
behandling av komplicerad parodontologisk sjukdom
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åtgärdsavgift
8,50 €
19,20 €
38,00 €
38,00 €

-

-

parodontologisk behandling, mycket långvarig behandling
eller behandling av komplicerad parodontologisk sjukdom,
omfattande och krävande
behandling av komplicerad parodontologisk sjukdom,
omfattande och krävande
parodontologisk fixering, begränsad
parodontologisk fixering, omfattande eller förstärkt
fixering, begränsad
parodontologisk förstärkt fixering, omfattande
parodontologisk förstärkt fixering, mycket omfattande
behandling av parodontologisk ocklusion, begränsad
behandling av parodontologisk ocklusion, omfattande
behandling av ocklusion med bettskena på
parodontologiska indikationer

Fyllningsterapier
- liten fyllning eller fyllning på en yta
- fyllning på två, tre eller flera ytor
- tandkrona
- fyllning på en yta, tillverkad utanför munnen
- fyllning på två ytor, tillverkad utanför munnen
- fyllning på tre eller flera ytor, tillverkad utanför munnen
- tandkrona, tillverkad utanför munnen
- stödåtgärd för fyllningsterapi
- annan krävande stödåtgärd för fyllningsterapi
- pelare av fyllningsmaterial

Rotbehandling av tand
- öppnande och utvidgning av tandens rotkanaler eller
förstahjälp vid öppning av tand
- öppnande och utvidgning av tandens rotkanaler, krävande
eller mycket krävande
- - öppnande och utvidgning av tandens rotkanaler, mycket
krävande och långvarig
- fyllning av tandens rotkanaler, tand med en rotkanal
- fyllning av tandens rotkanaler, tand med två rotkanaler
eller annan krävande fyllning av rotkanaler
- avlägsnande av främmande föremål från tandens rotkanal
- avlägsnande av främmande föremål från tandens rotkanal,
krävande
- reparation av tandens kanalperforation eller inre
resorption via en tandkanal
- reparation av tandens kanalperforation eller inre
resorption via en tandkanal, krävande
- blekning av rotbehandlad tand
Bettfysiologi
- bettfysiologisk behandling, begränsad
- bettfysiologisk behandling
- bettfysiologisk behandling, krävande och mycket krävande
- tillverkning och inprovning av bettskena **)
21

55,60 €

78,00 €
19,20 €
38,00 €
55,60 €
78,00 €
19,20 €
38,00 €
55,60 €
åtgärdsavgift
19,20 €
38,00 €
55,60 €
38,00 €
55,60 €
78,00 €
186,00 €
8,50 €
19,20 €
38,00 €
åtgärdsavgift
19,20 €
38,00 €
55,60 €
19,20 €
38,00 €
38,00 €
55,60 €
38,00 €
55,60 €
19,20 €
åtgärdsavgift
8,50 €
19,20 €
38,00 €
55,60 €

Tandregleringsvård *
- arrangemang vid extraorala drag samt patienthandledning,
enskilt fäste, begränsad kontroll eller bedömning av behov
av regleringsvård
- slipning och justering av löstagbar apparatur, ortodontiskt
band, begränsat avlägsnande av fast ortodontisk apparatur
- inprovning av ortodontisk apparatur samt
patienthandledning, bestämning av platsen för brackets
och fixering, avlägsnande av fast ortodontisk apparatur,
båge till fast apparatur, uttagning och aktivering av båge,
cementering av palatinal- eller lingualbåge, avslutande
åtgärder i samband med ortodontisk behandling,
reparation av ortodontisk apparatur utförd av tandläkare
eller kontroll i samband med ortodontisk behandling
- omfattande bestämning av platsen för brackets och
fixering, krävande båge för fast ortodontisk apparatur
Kirurgiska ingrepp
- avlägsnande av stygn, slemhinnebiopsi
- tandextraktion
- krävande icke operativ extraktion av tand
- operativ extraktion av tand, sanering av tänderna,
rotspetsresektion
- krävande operativ extraktion av tand, insättning av
tandimplantat
Operationer i gingiva och alveolarutskott
- incision och dränering genom gingiva, exstirpation av
främmande föremål i gingiva, suturering, biopsi av gingiva
- friläggning av tand, rekonstruktion av gingiva
- parodontal flap-operation, operation av abscess, uttagning
av tandimplantat
- krävande paradontal flap-operation
Andra åtgärder
- bedövning
- sedation utan anestesi
Mindre ingrepp
- biopsi av läpp
- reposition av luxerad underkäke
Ingrepp på gommen, munbotten och kinden
- biopsi i gommen, suturering av sår i tungan eller
munbottnen
- biopsi i munbottnen, tungan eller kinden
- frenulumoperation
Övriga undersökningar, tandkontroller och behandlingar av
sjukdomar
Svårighetsklassificering:
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åtgärdsavgift
8,50 €

19,20 €
38,00 €

55,60 €

åtgärdsavgift
8,50 €
19,20 €
38,00 €
55,60 €
78,00 €
åtgärdsavgift
19,20 €
38,00 €
55,60 €
78,00 €
åtgärdsavgift
8,50 €
19,20 €
åtgärdsavgift
19,20 €
19,20 €
åtgärdsavgift
19,20 €
38,00 €
38,00 €
åtgärdsavgift

0–2
3–4
5–7
8–10
11–

8,50 €
19,20 €
38,00 €
55,60 €
78,00 €

Protetiska åtgärder *
- prefabricerad tillfällig tandkrona, provisorisk tandbro, en
broenhet, pp-stift
- stiftpelare, provisorisk implantatbro, två implantat,
provisorisk tandkrona, protesjustering
- rebasering av protes, provisorisk rebasering
- vanlig och implantatburen krona, implantat- eller
slemhinneburen tandprotes, resinfästad bro, helprotes
eller implantatburen helprotes
- partiell protes med gjutet skelett

åtgärdsavgift
8,50 €
38,00 €
55,60 €
186,00 €

225,70 €

Hembesök av tandläkaren

19,20 €

besöksavgift

Hembesök av annan yrkeskunnig person inom hälsovården

12,20 €

besöksavgift

Oavbokad tid

51,50 €

engångsavgift

·

För en oanvänd och oavbokad mottagningstid till undersökning och behandling av munnen och
tänderna eller dyr diagnostisk radiologi kan 51,50 euro tas ut av en person som fyllt 18 år. Avgiften får
inte tas ut om det finns en godtagen orsak till att den reserverade tiden inte avbokats.

(klientavgiftslagen 3 §, klientavgiftsförordningen 25 §)
Besöks- och åtgärdsavgifter tas inte ut av följande klientgrupper eller för följande besök:
· personer under 18 år *
· personer i offentlig institutionsvård
· av den som har frontmannatecken, fronttjänsttecken, fronttecken eller veterantecken eller intyg som
avses i 2 § lagen om rehabilitering för personer som tjänstgjort i vissa uppdrag under Finlands krig
(1039/1997) över deltagande i minröjning som avses i 1 § 2 mom. 3 punkten får inte tas ut någon
avgift för tandkontroll, förebyggande vård eller kliniskt arbete i anslutning till protetik.
· Munhälsovård vid rådgivningsbesök för familj som väntar sitt första barn. Om besöket omfattar andra
åtgärder såsom undersökning av mun och tänder uppbärs normala besöks- och åtgärdsavgifter för
besöket.
Specialmaterial:
En avgift som motsvarar högst de faktiska kostnaderna kan tas ut
* Tandregleringsapparater och protetiska arbeten:
Utöver de avgifter som stadgats ovan kan de tandtekniska kostnaderna som förorsakas av
tandregleringsapparater och tandprotetiska behandlingar tas ut högst enligt de faktiska kostnaderna av
personer som fyllt 18 år, om patienten inte har betalat avgiften direkt till tillverkaren.
Om tandregleringsapparaten har försvunnit eller skadats på grund av att patienten använt den i strid med
bruksanvisningarna eller på grund av uppenbart slarv kan de tandtekniska kostnaderna för anskaffning av en
ny tandregleringsapparat eller reparation av den skadade apparaten tas ut av honom eller henne även om
han eller hon är under 18 år.
23

6. Allmänna avgifter
Läkarintyg och utlåtande

51,50 €

engångsavgift

·

För ett intyg eller ett utlåtande på begäran av klienten tas ut en avgift. Avgiftsbelagda läkarintyg och utlåtanden:
o intyg om hälsa, lämplighet och prestationsförmåga som inte direkt anknyter till behandlingen av
sjukdomen (T-intyg)
o fritt formulerade utlåtanden
o utlåtanden som ges direkt klienten själv för intressebevakningsfullmakt
o utredningar som beställts och betalats av en annan instans, t.ex. FPA eller utlåtande om
misshandel till polisen
o E-utlåtanden till försäkringsbolag
o tandläkarintyg om tand- och käkolycksfall till försäkringsbolag
o intyg för färdtjänst för gravt handikappade

·

För ett intyg över vård av klienten tas ingen avgift ut. Avgiftsfria läkarintyg och -utlåtanden:
o begränsat intyg (A-intyg) – Konstaterande av sjukdom, fel eller skada, enbart diagnos
o omfattande intyg (B-intyg) – Långvarig sjukdom, arbetsoförmåga, invaliditet och rätt till sociala
förmåner på grund av dessa, dessutom specialersättningsgilla läkemedel
o intyg för ansökan om förmåner (C-intyg) – När intyget anknyter till vården
o intyg för intressebevakning till förmyndarmyndigheten eller domstolen på begäran av dessa (90
§ i lagen om förmyndarverksamhet) Attest angående dödfött barn, dödsattest,
begravningstillstånd och dödsfallsredogörelse utfärdas utan avgift.

(hälso- och sjukvårdslagen 3 § och 22 §, klientavgiftslagen 1 §, 5 § och 6 a § och klientavgiftsförordningen 23
§)
Läkarintyg för körkort

61,80 €

engångsavgift

20,00 €

engångsavgift

(klientavgiftsförordningen 23 §)
CD-avgift
·

CD-kopior som klienten begärt för eget bruk till exempel av ögonbottenfotografier / bilddiagnostiska
undersökningar.

Kopie- / utskriftsavgift, per sida A4

1,00 €

engångsavgift

Kopie- / utskriftsavgift, per sida A3

2,00 €

engångsavgift

·
·
·

Avgiften tas ut för kopia / utskrift av patienthandlingen och ur klientregistret på klientens begäran.
Kopiering / utskrift är avgiftsfri en gång under kalenderåret.
Avgifter under tio euro tas inte ut.

Kyrkslätts kommuns kopieringsavgifter:
Mindre material:
· Dokument i storlek A4 första sidan 1,00 €, följande sidor 0,50 €
· Dokument i storlek A3 första sidan 2,00 €, följande sidor 1,00 € per sida
Om kopian är i färg, läggs 0,50 euro till priset för sidan.
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Större material eller material som avviker från storlekarna A3 eller A4 skickas från arkivet för
kopiering eller scanning till kommunens kopieringsenhet. Avgifterna finns på kopieringsservicens
sida:
https://www.kyrkslatt.fi/library/files/5c496934c91058c9c10003ad/Maank_yt_n_tulosalueen_hinnasto_201
9.pdf (på finska).
Kyrkslätts kommuns informationssökningsavgifter:
Informationsförmedlingen ur dokumenten är gratis då
· informationen om dokumentet ges muntligt med undantag av informationsförmedling som kräver
specialåtgärder
· dokumentet ges för läsning hos myndigheten eller för kopiering med undantag av
informationsförmedling som kräver specialåtgärder
· ett dokument som lagrats elektroniskt skickas per e-post.
För lämnande av information uppbärs utöver kopiorna en fast avgift enligt följande:
· krävande informationssökning (två arbetsdagar) 70,00 €
· mycket krävande informationssökning (över två arbetsdagar) 140,00 €
Personer som inte är bosatta i Finland
·

En avgift som bestäms enligt ett internationellt avtal eller en avgift som motsvarar kostnaden för
produktionen av tjänsten tas ut.

(klientavgiftsförordningen 24 §)
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Tabeller för inkomstbundna avgifter
Avgift för fortgående och regelbunden service som ges hemma samt avgift för långvarig
boendeservice
Som inkomst beträffande klientavgiften beaktas bruttoinkomsterna som överskrider inkomstgränsen.
Inkomstgränserna bestäms enligt familjens
storlek. Inkomstgränsernas eurobelopp justeras vartannat år enligt arbetspensionsindexet,
och de justerade beloppen träder i kraft i början av året som följer justeringsåret. Inkomstgränserna är
följande:
Familjens
storlek,
antal personer
Inkomstgräns,
euro per månad

1

2

3

4

5

6

598

1103

1731

2140

2591

2976

Höjning /
ytterligare
person
356

Klientavgiften för långvarigt serviceboende är enligt tabellen nedan avgiftsprocentens andel av de
månadsinkomster som överskrider inkomstgränsen.
Avgiftstabellen gäller också avgifter för fortgående och regelbunden service som ges hemma (hemvård).
Antalet
servicetimmar
per månad

Avgiftsprocent enligt familjens storlek
1

2

3

4

5

0–4 h
5–10
11–20
21–30
31–40
41–80
över 80 h

5%
9%
14 %
21 %
28 %
35 %
35 %

5%
8,75 %
14 %
20 %
22 %
22 %
22 %

5%
7,50 %
13,50 %
18 %
18 %
18 %
18 %

5%
7,50 %
13 %
15%
15%
15%
15%

5%
7,50 %
12 %
13 %
13 %
13 %
13 %

6 personer
eller fler
5%
7,50 %
11 %
11 %
11 %
11 %
11 %

I klientavgiften för serviceboende ingår inte serviceboendets måltider. Klienten betalar separat för
måltidsservicen som hör till servicen.
Om antalet servicetimmar varierar månatligen används vid bestämmandet av avgiften den avgiftsprocent som
motsvarar det genomsnittliga antalet servicetimmar. Servicetimmarna beaktas som hela timmar så att
ofullständiga servicetimmar avrundas till den närmaste hela timmen och halva timmar avrundas uppåt.
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