KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD

Social- och hälsovårdsutskottet 15.12.2021 § 87

1

GRANKULLA STAD

KLIENTAVGIFTER FÖR SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDEN FR.O.M. 1.1.2022

KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD

Social- och hälsovårdsutskottet 15.12.2021 § 87

2

1

AVGIFTSTAK ......................................................................................................................... 1

2

HÄLSOVÅRDEN .................................................................................................................... 2
2.1

Hälsocentralavgift ................................................................................................................. 2

2.2

Avgifter för jourbesök på hälsocentralen ............................................................................... 3

3

FYSIOTERAPI OCH ANDRA REHABILITERINGSTJÄNSTER ......................................................... 4

4

AVGIFT FÖR EN OANVÄND SERVICE SOM INTE AVBOKATS .................................................... 4

5

SJUKTRANSPORT .................................................................................................................. 4

6

MUN- OCH TANDVÅRD ........................................................................................................ 5
6.1

Grundavgifter........................................................................................................................ 5

6.2

Åtgärdsavgifter ..................................................................................................................... 5

7 AVGIFTER FÖR INTYG OCH UTLÅTANDEN AV LÄKARE OCH TANDLÄKARE VID
HÄLSOCENTRALEN ..................................................................................................................... 6
7.1

Avgiftsfria intyg och utlåtanden ............................................................................................. 6

7.2

Avgiftsbelagda intyg och utlåtanden ...................................................................................... 6

8

HEMVÅRD ............................................................................................................................ 6
8.1

Tillfällig hemvård................................................................................................................... 6

8.2

Regelbunden vård i hemmet .................................................................................................. 7

9

KLIENTAVGIFTER FÖR TILLFÄLLIG HEMTJÄNST FÖR BARNFAMILJER ...................................... 8
9.1

Tillfällig hemtjänst för barnfamiljer ........................................................................................ 8

9.2

Avgifter för regelbunden hemtjänst för barnfamiljer ............................................................ 10

10

STÖDTJÄNSTER ............................................................................................................... 10

10.1

Måltidsservice ..................................................................................................................... 10

10.2

Färdtjänst ........................................................................................................................... 11

10.3

Trygghetsservice ................................................................................................................. 11

10.4

Butikstjänst ......................................................................................................................... 11

10.5

Rehabiliterande dagverksamhet för äldre ............................................................................ 11

11

INSTITUTIONSVÅRD ........................................................................................................ 12

11.1

Kortvarig institutionsvård .................................................................................................... 12

11.2

Långvarig institutionsvård ................................................................................................... 12

12

FÄRDTJÄNST ENLIGT HANDIKAPPSERVICELAGEN ............................................................. 12

13

AVGIFTER FÖR UPPEHÄLLE INOM VÅRDEN AV UTVECKLINGSSTÖRDA .............................. 13

13.1

Långvarigt boende (om hyreskontrakt inte ingåtts) .............................................................. 13

13.2

Kortvarigt boende, personer som fyllt 16 år ......................................................................... 13

13.3

Avgifter för uppehälle.......................................................................................................... 13

KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD

Social- och hälsovårdsutskottet 15.12.2021 § 87

3

13.4

Måltidsavgifter .................................................................................................................... 13

13.5

Semesterverksamhet ........................................................................................................... 14

14

LÅNGVARIGT SERVICEBOENDE ........................................................................................ 14

15

SERVICEBOENDE MED HELDYGNSOMSORG ..................................................................... 15

15.1

Kortvarigt serviceboende med heldygnsomsorg ................................................................... 15

15.2

Långvarigt serviceboende med heldygnsomsorg ................................................................... 15

KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD

Sosiaali- ja terveysvaliokunta 15.12.2021 § 87
1

1

AVGIFTSTAK

Avgiftstaket inom social- och hälsovården









692,00 €

I lagen bestäms om kalenderårsspecifikt avgiftstak för klientavgifter inom social- och hälsovården.
När avgiftstaket har nåtts är de tjänster som ingår i taket avgiftsfria för klienten till slutet av kalenderåret. Avgiftsfriheten gäller inte kortvarig institutionsvård, för vilken nedsatt vårddagsavgift tas
ut efter att avgiftstaket nåtts.
Avgifter som tas ut hos en person under 18 år beaktas tillsammans med avgifter som tas ut hos
vårdnadshavaren.
Avgifter för offentliga hälsovårdstjänster inom andra enheter än Grankulla tas också i beaktande
om de räknas in i avgiftstaket. Avgiftstaket beräknas inte automatiskt utan förutsätter klientens
egen kontakt när det finns tillräckligt avgifter som ingår i avgiftstaket. Frikortet beviljas av den enhet där avgiftstaket uppnåtts.
Återbetalning av de avgifter som betalts till för högt belopp ska ansökas före utgången av kalenderåret efter det år då taket uppnåtts. Om det på grund av en myndighets eller ett försäkringsbolags beslut eller på grund av ändringssökande först efter uppföljningsåret för avgiftstaket står klart
huruvida avgifterna ingår i avgiftstaket eller inte, ska kravet på återbetalning av avgifter som betalts
till för högt belopp ställas inom ett år från det beslutet har meddelats eller beslutet med anledning
av ändringssökande har vunnit laga kraft.



Följande avgifter räknas med i avgiftstaket:
• avgifter för besök på hälsocentralen
• avgifter för jourbesök
• sjukhusens poliklinikavgifter
• avgifter för dagkirurgi
• fysioterapiavgifter
• avgifter för seriebehandling
• avgifter för sjukhusvård under dagen och för institutionsvård under en del av dygnet (avgifter
för natt- och dagdygnsvård)
• avgifter för rehabiliteringsvård
• avgifter för kortvarig institutionsvård
• avgifter för undersökning och vård av mun och tänder (förutom tandtekniska avgifter)
• avgifter för mun- och käkkirurgiska åtgärder inom specialiserad sjukvård på hälsocentralen
• avgifter för neuropsykologisk rehabilitering, näringsterapi, fotvård, talterapi, ergoterapi och
annan därmed jämförbar vård som förbättrar och upprätthåller funktionsförmågan och som
ges av en yrkesperson inom hälsovården
• avgifter för tillfällig hemsjukvård och tillfällig hemsjukhusvård



Följande avgifter räknas inte med i avgiftstaket:
• avgifter för hemvård och hemvårdens stödtjänster
• avgifter för hemsjukvård och hemrehabilitering
• avgifter för hemtjänst för barnfamiljer
• avgifter för sjuktransport
• avgifter för läkarintyg och utlåtanden
• avgifter för långvarig institutionsvård
• inkomstrelaterade avgifter
• avgifter för boendetjänster
• förseningsränta och indrivningskostnader
• avgiften för en tjänst som har blivit oanvänd eller som inte avbokats i tid
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• tjänster som klienten köper själv av en privat producent
• avgifter för vilkas betalning klienten har beviljats utkomststöd
• hos den som inte är bosatt i Finland kan tas ut en avgift som högst motsvarar kostnaderna
för produktionen av servicen
• avgifter för vård som ska ersättas enligt lagen om olycksfallsförsäkring, lagen om lantbruksföretagarens olycksfallsförsäkring, lagen om skada ådragen i militärtjänst, trafikförsäkringslagen, patientskadelagen eller motsvarande tidigare lagar.
• tandtekniska kostnader

(Lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården 6 a § samt förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården 26 a § och 26 b §)

2

HÄLSOVÅRDEN

2.1

Hälsocentralavgift

Besöksavgift
Besöksavgiften tas ut också för besök på distans.

fr.o.m. 1.1.2022

Av Grankullabor som fyllt 18 år samt dem som har valt Grankulla som vårdplats tas ut en besöksavgift för läkarservice inom den öppna sjukvården för
varje besök upp till det tredje besöket. Detta gäller för både läkarmottagningen och hemsjukvården (avgiftstaket gäller alltid t.o.m. 31.12.)
18 vuotta täyttäneiltä vieraspaikkakuntalaisilta peritään (jokaiselta käynniltä).
Avgift/besök som tas ut av medborgare i ett nordiskt land, Stor-Britannien
eller en EU-EES-stat, som visar upp ett E111-kort samt medborgare i de s.k.
avtalsländerna inom hälsovården

20,90
(avgiftstaket för
besöksavgifter är
3 x 20,90 = 62,70)
20,90
20,90
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Av EU-EES-medborgare som saknar E111-kort och andra utlänningar tas ut
en årligen särskilt fastställd produktionskostnad per läkarbesök
Hälsocentralavgifter tas inte ut av frontveteraner.
Besök hos sjukskötare, hälsovårdare och barnmorska är avgiftsfritt.
Om bedömning av läkare behövs i anslutning till ett besök hos sjukskötaren och vårdansvaret övergår till läkaren tas avgift ut för det enligt de principer som räknas upp här ovan.
För besök som anknyter endast till den mentala hälsan tas ut ingen avgift.
(Förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården 5 §, 7 §)

2.2

Avgifter för jourbesök på hälsocentralen

Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt HNS svarar för hela jourverksamheten med anslutande avgifter.
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3

FYSIOTERAPI OCH ANDRA REHABILITERINGSTJÄNSTER
Besöksavgift
Besöksavgiften tas ut också för besök på distans.

fr.o.m. 1.1.2022

Individuell fysioterapi eller ergoterapi/gång (1–2 gånger)
Individuell talterapi, näringsterapi, fotvård, neuropsykologisk rehabilitering
eller annan vård för personer som fyllt 18 år / gång (1–2 gånger)
Fysioterapi eller ergoterapi i serie, avgift/gång (tas ut av personer som fyllt
18 år, för högst 45 gånger/år)
Fysioterapi som gruppbesök
Hembesök av fysioterapeut och/eller ergoterapeut.
Medicinsk träningsterapi på egen hand, per gång
Ingen avgift tas ut:
frontveteraner
personer som fyllt 70 år
neurologiska patienter (bl.a. ms, parkinson, hemiplegi)

11,60
11,60
11,60
avgiftsfri
12,20
2,00

OBS! Krigsinvaliderna utgör ett undantag; de får sin rehabilitering via statskontoret.
(Lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården 5 §)
(Avgifter får tas ut för fysioterapi, neuropsykologisk rehabilitering, näringsterapi, fotvård, talterapi, ergoterapi och annan därmed jämförbar vård som förbättrar och upprätthåller funktionsförmågan.)

4

AVGIFT FÖR EN OANVÄND SERVICE SOM INTE AVBOKATS
Engångsavgift
Avgift som tas ut av personer över 18 år för besök som klienten själv eller
hens ombud bokat hos hälsocentralläkare eller för undersökning och vård
av mun och tänder eller för , om besökstiden blivit oanvänd utan godtagbart skäl och inte avbokats.

fr.o.m. 1.1.2022
51,50

Det kan också tillämpas då en kommun eller samkommun har bokat en
mottagningstid eller kortvarig vård- eller boendeserviceplats åt klienten på
initiativ av klienten eller hens ombud.
Avgiften kan tas ut även om servicen annars skulle vara avgiftsfri.
(Lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården 3 §)

5

SJUKTRANSPORT
Engångsavgift
För sjuktransport tas ut FPA:s självriskandel för en enkelresa

fr.o.m. 1.7.2021
25,00
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6

MUN- OCH TANDVÅRD
(Förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården 3–12 §)

För tandvård tas ut maximiavgifter per undersöknings- och vårdåtgärd enligt 9 § i förordningen om klientavgifter (har
specificerats i förordningen).

6.1

Grundavgifter

Besöksavgift

fr.o.m. 1.1.2022

Munhygienist

10,30

Tandläkare

13,30

Specialtandläkare

19,50

6.2

Åtgärdsavgifter

Besöksavgift
Bilddiagnostiska undersökningar, tandbild
Bilddiagnostiska undersökningar, panoramaröntgen av käkarna och hela
tanduppsättningen
Förebyggande vård

fr.o.m. 1.1.2022
8,50
19,20
8,50

Övriga undersökningar, tandkontroller och behandlingar av sjukdomar enligt åtgärdsklassificeringens svårighetsklass:
Svårighetsklass

fr.o.m. 1.1.2022

0-2

8,50

3-4

19,20

5-7

38,00

8-10

55,60

11(Förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården 9 §)
Protetiska åtgärder

78,00

fr.o.m. 1.1.2022

Rebasering av protes

55,60

Reparation av protes

38,00

Protes med akryldelar och helprotes

186,00

Kronor och bryggor per tand

186,00

Skeletterad protes
(Förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården 9 §)

225,70
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7

AVGIFTER FÖR INTYG OCH UTLÅTANDEN AV LÄKARE OCH TANDLÄKARE VID HÄLSOCENTRALEN

Den grundläggande principen i förordningen om klientavgifter är att avgifter kan tas ut för intyg och utlåtanden av läkare
och tandläkare. För intyg eller utlåtanden som hör till vården inom folkhälsoarbetet får dock ingen avgift tas ut.

7.1

Avgiftsfria intyg och utlåtanden
-

7.2

Ingen avgift tas ut för utlåtanden om vård och rehabilitering.
Avgiften tas inte ut av frontveteraner.
För intyg som förmyndarmyndigheten har begärt uppbärs ingen avgift.

Avgiftsbelagda intyg och utlåtanden

Intyg för körkort
Övriga avgiftsbelagda intyg och utlåtanden
- T-utlåtande (t.ex. för arbetsplats, studier)
- E-utlåtande
- B-utlåtande för beskattning eller för privat försäkringsförmån
- Intyg som ges direkt klienten själv för intressebevakningsfullmakt
- Tandläkarintyg om tand- och käkolycksfall till försäkringsbolag
- Läkarutlåtande för vapenlicens
- Internationellt vaccinationsintyg för gula febern
- Övriga intyg som inte direkt anknyter till vården (t.ex. för researrangör, rättegång, ansökan om bostad eller återbäring av fordonsskatt)

fr.o.m. 1.1.2022
61,80
51,00

(Förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården 23 §)
Intyg som myndigheterna har beställt prissätts separat.

8
8.1

HEMVÅRD
Tillfällig hemvård

Av tillfälliga klienter tar hemvården ut en fast avgift som är oberoende av klientens inkomster och bestäms enligt besökets längd:
Besöksavgift

fr.o.m. 1.1.2022

under en timme

12,20

under 2 timmar

17,20

2–4 timmar

22,60

hemsjukvårdsbesök på mindre än 1 timme (t.ex. injektion, sårvård, dosering av läkemedel, provtagning i hemmet)

12,20

Hemrehabilitering
Besöksavgifter inom tillfällig hemvård tas inte ut av frontveteraner.

12,00
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Läkar- eller tandläkarbesök i hemmet under tillfällig hemsjukvård (1–2 besök per dygn)

19,20

(Förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården 3 §)

Hemvårdens (hemtjänsten och hemsjukvården) första besök i klientens hem för bedömning är avgiftsfritt.
Om hemvården gör flera besök per dygn hos klienten blir avgiften högst 24,00 euro per dygn.

8.2

Regelbunden vård i hemmet

Hemvården beaktas som regelbunden då man avtalat så i service- och vårdplanen eller då klienten har fått besök varje
vecka i en månads tid. Tjänster som ges i hemmet (hemsjukvård, hemservice, hemvård) anses vara långvariga.
För de hemvårdsklienter som får hjälp regelbundet minst en gång i veckan fastställs en månadsavgift. Avgiften baserar
sig på den vård- och serviceplan som gjorts upp tillsammans med klienten, och den justeras om planen ändras.
Den maskinella dosdispenseringen av läkemedel räknas som 30 minuter per besök i klientavgiften som grundar sig på
service- och vårdplanen.
Ifall två anställda behöver besöka en klient samtidigt beaktas båda anställdas antal timmar i service- och vårdplanen.
Avgiften bestäms enligt familjens storlek och bruttoinkomster. Avgiftsbeloppet räknas ut enligt tabellen nedan på basis
av de bruttoinkomster som överskrider inkomstgränserna.
Som månadsinkomst beaktas klientens och klientens makes eller sambos fortlöpande eller årligen återkommande skattepliktiga förvärvs- och kapitalinkomster och skattefria inkomster minskat med kostnaderna för inkomstens förvärvande samt i 10 i § avsedd kalkylerad inkomst av skog. Om inkomsterna varierar, beaktas som månadsinkomst den genomsnittliga månadsinkomsten under de 12 föregående månaderna. (Lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården 10 f §)
Som inkomst beaktas inte skattefria sociala förmåner enligt 92 § i inkomstskattelagen med undantag för underhållsstöd och vårdbidrag för pensionstagare. Det veterantillägg som betalas ut som en del av vårdbidraget för pensionstagare beaktas inte som inkomst.
Fortlöpande eller årligen återkommande understöd eller hederspris beaktas som inkomst till den del de utgör skattepliktig inkomst enligt 82 § 2 mom. i inkomstskattelagen. (Lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården 10 f §)
Skattefria sociala förmåner är barnbidrag, barnförhöjning, fronttillägg, begravningshjälp, handikappbidrag, kostersättning, militärunderstöd, särskilt stöd till invandrare, yrkesexamensstipendium, lönesubvention, studielånskompensation,
bostadsbidrag enligt lagen om bostadsbidrag och för pensionstagare, bostadstillägg, handikappförmåner, rehabiliteringsförmåner samt ersättning för uppehälle, epidemiersättning, sysselsättnings- eller brukspenning som betalas till
fångar, utkomststöd, verksamhetsbidrag, stöd för skolresor, polisaspirants dagpenning, förmåner samt ersättningar
som betalas till studerande för studier som leder till officerstjänst och för studier för gränsbevakare, mottagningspenning och brukspenning som betalas till personer som söker internationellt skydd.
Om det är fråga om sambor eller ett äkta par, beaktas bådas bruttoinkomster vid bestämningen av avgiften. Om båda två
är hemvårdsklienter, beaktas inkomsterna emellertid på samma sätt som för ensamstående personer.
Inkomstuppgifter begärs i första hand av klienten eller den som har fullmakt att hantera hans/hennes ärenden. Uppgifterna kan också begäras från andra myndigheter, sammanslutningar eller enheter. Inkomstuppgifterna kan kontrolleras
till exempel med hjälp av anslutning till FPA och Skatteförvaltningens inkomstregister. (Lagen om klientavgifter inom
social- och hälsovården 14 a § och lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården 12 § och 20–22 §)
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Månadsavgift som procent (%) av de bruttoinkomster som överskrider inkomstgränsen, fr.o.m. 1.1.2022.

Familjens stor1
2
3
4
5
6
lek
Inkomstgrän598
1103
1731
2140
2591
2976
sen, euro/månad
Om antalet personer i hushållet är fler än sex, höjs inkomstgränsen med 356 euro för varje följande person.

Antalet servicetimmar
per månad

Avgiftsprocenten enligt familjens storlek
1

2

3

0-4
4
4
5
5-10
7
6
7,50
11-20
10
9
13,50
21-30
17
14
18
31-40
25
19
18
4135
22
18
(Lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården 10 e §)

4

5

6 personer eller
fler

5
7,50
13
15
15
15

5
7,50
12
13
13
13

5
7,50
11
11
11
11

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.
Månadsavgifter under 4 euro debiteras inte. Avgiftens maximibelopp får inte överstiga kostnaderna för produktion av
tjänsten. Månadsavgiften får heller inte vara högre än den högsta avgiften för långvarig institutionsvård.
Debiteringen av avgiften avbryts enligt förordningen om klientavgifter genast, om servicen avbryts av orsaker som beror
på kommunen, eller på grund av att klienten övergår till institutionsvård efter fem dagar från början av avbrottet, om
avbrottet beror på klienten. Om avbrottet fortsätter under hela månaden tas ut ingen avgift.
Kostnader för intressebevakning kan beaktas som avdrag enligt följande: minimibeloppet för magistratens avgift för
granskning av redovisningar (52 euro/år) och utöver det övriga kostnader för intressebevakning högst 440 euro per år.

9
9.1

KLIENTAVGIFTER FÖR TILLFÄLLIG HEMTJÄNST FÖR BARNFAMILJER
Tillfällig hemtjänst för barnfamiljer

Om behovet av tillfällig hemtjänst för barnfamiljer är mindre än tre månader bestäms klientavgiften utgående från
antalet timmar per dag enligt följande tabell:
besökets längd

euro/besök

1–2 timmar
2–4 timmar
4–6 timmar
mer än 6 timmar

9,90
16,40
20,90
26,50

Klientavgiften för tillfällig hemtjänst för barnfamiljer tas inte ut om familjens bruttoinkomster underskrider gränsen för
avgiftsfri tjänst för antalet familjemedlemmar enligt följande tabell:
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antalet familjemedlemmar

1
2
3
4
5
6

Övre gränsen för avgiftsfri tjänst
euro/mån.
1.7 2021-31.12.2021
588,00
1084,00
1701,00
2103,00
2546,00
2924,00

(Förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården 3 §)

fr.o.m. 1.1.2022
598,00
1103,00
1731,00
2140,00
2591,00
2976,00
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9.2

Avgifter för regelbunden hemtjänst för barnfamiljer

Faktorer som påverkar avgiften
Om det finns ett regelbundet och kontinuerligt behov av tjänster, dvs. om tjänsterna tillhandahålls minst en gång i
veckan och behovet av tjänster pågår i mer än tre månader, bestäms avgiften enligt familjens storlek, bruttoinkomster
och servicebehov.
Familjens storlek
Med familj avses personer som lever i gemensamt hushåll i äktenskap eller äktenskapsliknande förhållanden och deras
minderåriga barn som bor i samma hushåll (2 § 2 mom. i förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården).
Som månadsinkomst beaktas klientens och klientens makes eller sambos fortlöpande eller årligen återkommande skattepliktiga förvärvs- och kapitalinkomster och skattefria inkomster minskat med kostnaderna för inkomstens förvärvande samt i 10 i § avsedd kalkylerad inkomst av skog. Om inkomsterna varierar, beaktas som månadsinkomst den genomsnittliga månadsinkomsten under de 12 föregående månaderna. (Lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården 10 f §)
Som inkomst beaktas inte skattefria sociala förmåner enligt 92 § i inkomstskattelagen med undantag för underhållsstöd och vårdbidrag för pensionstagare. Det veterantillägg som betalas ut som en del av vårdbidraget för pensionstagare beaktas inte som inkomst.
Fortlöpande eller årligen återkommande understöd eller hederspris beaktas som inkomst till den del de utgör skattepliktig inkomst enligt 82 § 2 mom. i inkomstskattelagen. (Lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården 10 f §)
Skattefria sociala förmåner är bland annat barnbidrag, barnförhöjning, fronttillägg, begravningshjälp, handikappbidrag,
kostersättning, militärunderstöd, särskilt stöd till invandrare, yrkesexamensstipendium, lönesubvention, studielånskompensation, bostadsbidrag enligt lagen om bostadsbidrag och för pensionstagare, bostadstillägg, handikappförmåner,
rehabiliteringsförmåner samt ersättning för uppehälle, epidemiersättning, sysselsättnings- eller brukspenning som betalas till fångar, utkomststöd, verksamhetsbidrag, stöd för skolresor, polisaspirants dagpenning, förmåner samt ersättningar som betalas till studerande för studier som leder till officerstjänst och för studier för gränsbevakare, mottagningspenning och brukspenning som betalas till personer som söker internationellt skydd.
Servicebehov
En serviceplan med servicebeslut görs upp, där man gemensamt med familjen kommer överens om hur många timmar
service som ska ges per månad. Timantalet kan ändras om familjens behov ändras. Servicebehovet utvärderas regelbundet, senast efter tre månader i anslutning till tillfällig hemtjänst för barnfamiljer.
Klientavgifterna för regelbunden hemtjänst bestäms enligt tabellen för regelbunden vård i hemmet under punkt 8.2.

10 STÖDTJÄNSTER
10.1

Måltidsservice

Engångsavgift

fr.o.m. 1.7.2021

Måltid på servicecentret, pensionärer från Grankulla

7,50

Måltid på servicecentret, pensionärer från andra kommuner

9,50

Måltid på servicecentret, andra gäster

10,50

Hemkörd måltid
Festmåltid på servicecentret (ex. jullunch)

8,00
11,00
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Evenemang med program och servering (ex. julgröt på servicecentret)

2,00

10.2 Färdtjänst
Engångsavgift
Skjuts till stödtjänster (gruppverksamhet, servicecentret) per enkelresa
Färdtjänst enligt socialvårdslagen, självriskandel för en enkelresa
(av priset på en enkelresa ersätts högst 25,00 euro) Ensamstående
personer med bruttoinkomster på över 1 820,00 euro/månad och
par med bruttoinkomster på över 3357,00 euro/månad beviljas i
regel ingen färdtjänst. Genom särskilt övervägande kan undantag
från inkomstgränsen göras i enlighet med principerna för tillhandhållandet av tjänster som ges i hemmet.

10.3

fr.o.m. 1.7.2021
2,00

2,80

Trygghetsservice

Avgiften för trygghetstelefon baserar sig på klientens bruttoinkomst.
Månadsavgift

fr.o.m. 1.7.2021

Bruttoinkomst 800–1 500 euro/mån., avgift

20,00

Bruttoinkomst över 1 500 euro/mån., avgift

27,00

Om bruttoinkomsterna är över 2 000 euro/månad, beviljas klienten
inte trygghetstelefon på stadens bekostnad.

10.4 Butikstjänst
Butikstjänst erbjuds klienter inom regelbunden hemvård. Tjänsteleverantören debiterar klienten direkt högst 6,90 euro
per köp.

10.5 Rehabiliterande dagverksamhet för äldre
Avgiften för rehabiliterande dagverksamhet för äldre är 17,90 euro/gång. Utöver själva verksamheten ingår också
lunch, eftermiddagskaffe och transporter i avgiften.
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11 INSTITUTIONSVÅRD
11.1 Kortvarig institutionsvård
Dagsavgift

fr.o.m. 1.1.2022

Dag- eller nattvård

22,80

Avgift för kortvarig institutionsvård (också för utskrivningsdagen,
barn under 18 år för max 7 dagar/år)

49,60

Efter att avgiftstaket uppnåtts, tas ut för uppehälle per dygn

22,80

Ingen avgift tas ut för kortvarig vård under närståendevårdares
lagstadgade ledighet.
(Förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården 12 §)

11.2 Långvarig institutionsvård
Månadsavgift

fr.o.m. 1.1.2022

Som medel för personligt bruk lämnas kvar minst
Avgift som bestäms enligt betalningsförmågan
(Om den av makarna vars inkomster är högre tas in för långvarig
institutionsvård, utgör avgiften 42,5 % av makarnas sammanräknade nettomånadsinkomster.)
Klientavgiften för den av makarna som har högre inkomster

112,00
85 % av klientens nettomånadsinkomster,
dock högst kostnaderna för produktion
av servicen

42,5 % av makarnas
sammanräknade
inkomster Då avgiften för
institutionsvård fastställs, räknas handikappförmånerna med i
nettoinkomsterna.
(Lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården 7 b §, 7 c § och förordningen om klientavgifter inom social- och
hälsovården 15 §, 28–31 §, 32 § 2 mom., 33 §)

12 FÄRDTJÄNST ENLIGT HANDIKAPPSERVICELAGEN
Engångsavgift

fr.o.m. 1.7.2021

För ärenden, rekreation och fritidssysselsättningar minst 18 enkelresor/månad; självriskandel för stadskortet/enkelresa

2,80

För barn i åldern 7–16 år

1,40
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13 AVGIFTER FÖR UPPEHÄLLE INOM VÅRDEN AV UTVECKLINGSSTÖRDA
Lagen om service och stöd på grund av handikapp (380/1987) 8 § och lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda
(519/1977)

13.1 Långvarigt boende (om hyreskontrakt inte ingåtts)
Månadsavgift

fr.o.m. 1.7.2021

Enkelrum

319,00 euro/mån.

Dubbelrum

207,00 euro/mån.

Kortvarigt boende, personer som fyllt 16 år

13.2

(boende, måltider, övrigt uppehälle)

fr.o.m. 1.7.2021

boende med alla tjänster

27,80
€/dygn/person

boende med utvalda tjänster

13,90
€/dygn/person

13.3 Avgifter för uppehälle
För uppehälle och för boendeenhetens centraliserade anskaffningar och bruk av gemensamma utrymmen tas ut avgifter
enligt följande:
15,10 euro per månad då klientens uppehälle innehåller 1–3 centraliserade anskaffningar eller bruk av gemensamma
utrymmen enligt nedanstående lista.
46,60 euro per månad då klientens uppehälle innehåller minst 4 centraliserade anskaffningar eller bruk av gemensamma utrymmen enligt nedanstående lista.
De centraliserade anskaffningar och bruk av utrymmen som klientavgifterna grundar sig på är följande:
-

internetanslutning som boendeenheten erbjuder
dagstidning (dagligen) och andra tidningar i de gemensamma utrymmena
städutrustning och städmedel samt toalettpapper
bastuavgift
bruk av klädvårdsrum
bruk av tvättmaskin i gemensamma utrymmen samt tvättmedel
bruk av gemensam hobbyutrustning eller hobbyutrymmen

Avtal om bruk av ovannämnda gemensamma utrymmen samt material och utrustning ingås i klientens personliga stödeller serviceplan.

13.4 Måltidsavgifter
Följande avgifter tas ut för måltider då de utgör service enligt lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda,
handikappservicelagen eller socialvårdslagen:
-

morgonmål eller mellanmål eller kvällsmat 1,00 euro/måltid
lunch eller middag 4,00 euro/måltid
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13.5 Semesterverksamhet
Avgift per dygn
Lägeravgift inkl. dagens måltider

fr.o.m. 1.7.2021
14,80

14 LÅNGVARIGT SERVICEBOENDE
För långvarigt serviceboende kan en klientavgift som grundar sig på klientens inkomster tas ut 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 inom social- och hälsovården 7 b §)
Månadsavgiften för långvarigt serviceboende bestäms utifrån antalet servicetimmar som skrivits in i servicebeslutet och
enligt den tabell över avgifter för regelbunden hemvård som presenteras i avsnitt 8.2. (Lagen om klientavgifter inom
social- och hälsovården 10 e §) Om antalet servicetimmar varierar månatligen kan vid bestämmandet av avgiften användas det genomsnittliga antalet servicetimmar. I avgiften ingår inte boendekostnader utan klienter betalar själv för
sina boendekostnader.
En separat skälig avgift kan tas ut för måltids-, klädvårds-, tvätt, städ- och trygghetsservice samt tjänster som främjar
delaktighet och socialt umgänge och andra liknande tjänster som stöder boende, som ingår i klientplanen och som tillhandahålls som stödtjänster eller ansluter sig till boendeservice. (Lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården
10 h §)
Som månadsinkomst beaktas klientens och klientens makes eller sambos fortlöpande eller årligen återkommande skattepliktiga förvärvs- och kapitalinkomster och skattefria inkomster minskat med kostnaderna för inkomstens förvärvande samt i 10 i § avsedd kalkylerad inkomst av skog. (Lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården 10 f §)
Om inkomsterna varierar, beaktas som månadsinkomst den genomsnittliga månadsinkomsten under de 12 föregående
månaderna.
Som inkomst beaktas inte skattefria sociala förmåner enligt 92 § i inkomstskattelagen med undantag för underhållsstöd och vårdbidrag för pensionstagare. Det veterantillägg som betalas ut som en del av vårdbidraget för pensionstagare beaktas inte som inkomst.
Fortlöpande eller årligen återkommande understöd eller hederspris beaktas som inkomst till den del de utgör skattepliktig inkomst enligt 82 § 2 mom. i inkomstskattelagen. (Lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården 10 f §)
Skattefria sociala förmåner är bland annat barnbidrag, barnförhöjning, fronttillägg, begravningshjälp, handikappbidrag,
kostersättning, militärunderstöd, särskilt stöd till invandrare, yrkesexamensstipendium, lönesubvention, studielånskompensation, bostadsbidrag enligt lagen om bostadsbidrag och för pensionstagare, bostadstillägg, handikappförmåner,
rehabiliteringsförmåner samt ersättning för uppehälle, epidemiersättning, sysselsättnings- eller brukspenning som betalas till fångar, utkomststöd, verksamhetsbidrag, stöd för skolresor, polisaspirants dagpenning, förmåner samt ersättningar som betalas till studerande för studier som leder till officerstjänst och för studier för gränsbevakare, mottagningspenning och brukspenning som betalas till personer som söker internationellt skydd.
Avdrag från inkomsterna
Då långvarig boendeservice inleds kan personens boendekostnader beaktas för en viss tid. För en ägarbostad kan de
beaktas för högst sex månader, för en bostadsrättsbostad för högst tre månader och för en hyresbostad för hyresgästens uppsägningstid enligt 52 § i hyreslagen (481/1995). (Lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården 10 c §,
10 g §)
Som avdrag från inkomsterna beaktas också fastställda underhållsbidragen och andra motsvarande kostnader som orsakas av de faktiska familjeförhållandena, gottgörelse som avses i lagen om upplösning av sambors gemensamma hushåll (26/2011) och som skiftesmannen eller domstolen har förordnat och som ska betalas i pengar, sytning som i samband med överlåtelse av en fastighet har förbehållits för viss tid eller på livstid som ska betalas i pengar samt grundavgiften för intressebevakaren. (Lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården 10 c §, 10 g §)
Underhållsbidrag beaktas inte som inkomstavdrag om klientens maka/make som får bidraget har bott i gemensamt
hushåll med klienten direkt innan boendeservicen börjar.
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Om klientens serviceboende avbryts på grund av sjukhusvård, rehabilitering eller annan institutionsvård, kommer klienten inte att debiteras klientavgiften för serviceboende på varken avfärdsdagen eller frånvarodagarna. Om serviceboendet avbryts frivilligt, till exempel på grund av hempermission, betalar klienten klientavgiften för serviceboende på avfärdsdagen och för de första fem frånvarodagarna, varefter klientavgiften inte tas ut. Klienten betalar dock hyra till serviceproducenten för alla dagar hyresavtalet är giltigt, också under sin frånvaro. För sjukhusvård, rehabilitering och annan institutionsvård betalar klienten en klientavgift för tjänsten i fråga. (Lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården 10 k §)

15 SERVICEBOENDE MED HELDYGNSOMSORG
15.1 Kortvarigt serviceboende med heldygnsomsorg
Kortvarig vård i en boendeenhet
Ingen separat måltidsavgift tas ut.

22,80 euro/dygn

Ingen avgift tas ut för kortvarig serviceboende som beviljas då en närståendevårdare har sina lagstadgade lediga
dygn.

15.2 Långvarigt serviceboende med heldygnsomsorg
fr.o.m. 1.1.2022

Månadsavgift

När den boende är ensamstående eller den av makarna
som har lägre inkomster

Avgift som bestäms enligt betalningsförmågan. Högst 85
% av nettomånadsinkomsterna.

När den boende är den av makarna som har högre inkomster

Avgift som bestäms enligt betalningsförmågan. Högst
42,5 % av makarnas sammanräknade nettomånadsinkomster.

När båda makarna är i långvarig boendeservice eller den
ena i långvarig boendeservice och den andra i långvarig
institutionsvård.

Avgift som bestäms enligt betalningsförmågan. Högst 85
% av personens nettomånadsinkomst.

Som medel för personligt bruk lämnas kvar minst

208,75 €/månad

(Lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården 7 c §)
De boende betalar hyran antingen direkt till tjänsteleverantören eller till kommunen. Hyran som betalats av den boende beaktas i beslutet om klientavgift.
Inkomster som ska beaktas
Som månadsinkomster beaktas vårdtagarens nettomånadsinkomster, dvs. inkomster efter förskottsinnehållning och
förskottsbetalning samt skattefria inkomster. Inkomster som beaktas är pension, livränta, underhållsbidrag samt övriga
regelbundna personliga inkomster och därtill nettoinkomsterna av kapital och annan egendom, såsom ränte-, dividendoch hyresinkomster. För ränteinkomster och andra kapitalinkomster kan man meddela eurobeloppen för föregående
år.
När avgiften inom boendeservice fastställs beaktas som klientens inkomster bostadsbidraget som folkpensionsanstalten betalar för hyran för boendeenheten samt handikappförmåner (också vårdbidrag för pensionstagare). I ett gemensamt beslut för makarna beaktas dock inte bostadsbidraget för en make som stannar hemma.
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Inkomstuppgifter begärs i första hand av klienten eller den som har fullmakt att hantera hans/hennes ärenden. Uppgifterna kan också begäras från andra myndigheter, sammanslutningar eller enheter. Inkomstuppgifterna kan kontrolleras
till exempel med hjälp av anslutning till FPA och Skatteförvaltningens inkomstregister. (Lagen om klientavgifter inom
social- och hälsovården 14 a § och lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården 12 § och 20–22 §)
Som inkomst beaktas inte skattefria sociala förmåner enligt 92 § i inkomstskattelagen (1535/1992 ) med undantag för
handikappbidrag och vårdbidrag för pensionstagare. Det veterantillägg som betalas ut som en del av vårdbidraget för
pensionstagare beaktas inte som inkomst. Som inkomst beaktas inte heller det underhållsbidrag till barnet som avses i
4 § i lagen om underhåll för barn. (Lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården 10 b §) Skattefria sociala förmåner är bland annat barnbidrag, barnförhöjning, fronttillägg, begravningshjälp, kostersättning, underhållsstöd, militärunderstöd, särskilt stöd till invandrare, yrkesexamensstipendium, lönesubvention, studielånskompensation, bostadsbidrag enligt lagen om bostadsbidrag och för pensionstagare, bostadstillägg, handikappförmåner, rehabiliteringsförmåner
samt ersättning för uppehälle, epidemiersättning, sysselsättnings- eller brukspenning som betalas till fångar, utkomststöd, verksamhetsbidrag, stöd för skolresor, polisaspirants dagpenning, förmåner samt ersättningar som betalas till studerande för studier som leder till officerstjänst och för studier för gränsbevakare, mottagningspenning och brukspenning som betalas till personer som söker internationellt skydd.
Om klientens eller hens makas/makes inkomster varierar, beaktas som månadsinkomst den genomsnittliga månadsinkomsten under de 12 föregående månaderna. (Lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården 10 b §)
Avdrag från inkomsterna
Då långvarig boendeservice med heldygnsomsorg inleds kan personens boendekostnader beaktas för en viss tid. För en
ägarbostad kan de beaktas för högst sex månader, för en bostadsrättsbostad för högst tre månader och för en hyresbostad för hyresgästens uppsägningstid enligt 52 § i hyreslagen (481/1995). (Lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården 10 c §, 10 g §)
Som avdrag från inkomsterna beaktas också fastställda underhållsbidragen och andra motsvarande kostnader som orsakas av de faktiska familjeförhållandena, gottgörelse som avses i lagen om upplösning av sambors gemensamma hushåll (26/2011) och som skiftesmannen eller domstolen har förordnat och som ska betalas i pengar, sytning som i samband med överlåtelse av en fastighet har förbehållits för viss tid eller på livstid som ska betalas i pengar samt grundavgiften för intressebevakaren. (Lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården 10 c §)
Underhållsbidrag beaktas inte som inkomstavdrag om klientens maka/make som får bidraget har bott i gemensamt
hushåll med klienten direkt innan boendeservice med heldygnsomsorg börjar. (Lagen om klientavgifter inom social- och
hälsovården 10 c §)
Därtill avdras från inkomsterna kostnader för läkemedel som ordinerats av yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården, kliniska näringspreparat och bassalvor högst enligt årssjälvrisken som avses i 5 kap. 8 § i sjukförsäkringslagen.
Kostnader för andra än läkemedel, kliniska näringspreparat och bassalvor som ersätts enligt sjukförsäkringslagen avdras
på ansökan av klienten eller hens ombud till den del som yrkespersonen inom hälso- och sjukvården som ordinerat läkemedlen har bedömt att dessa är nödvändiga för hälsan. (Lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården 10 d §)
Kostnader för intressebevakning kan beaktas som avdrag enligt följande: minimibeloppet för magistratens avgift för
granskning av redovisningar (52 euro/år) och utöver det övriga kostnader för intressebevakning högst 440 euro per år.
Sjukhusvistelse och semester
Om klientens serviceboende med heldygnsomsorg avbryts på grund av sjukhusvård, rehabilitering eller annan institutionsvård, kommer klienten inte att debiteras klientavgiften för serviceboende med heldygnsomsorg på varken avfärdsdagen eller frånvarodagarna. Om serviceboendet avbryts frivilligt, till exempel på grund av hempermission, betalar klienten klientavgiften för serviceboende med heldygnsomsorg på avfärdsdagen och för de första fem frånvarodagarna,
varefter klientavgiften inte tas ut. Klienten betalar dock hyra till serviceproducenten för alla dagar hyresavtalet är giltigt, också under sin frånvaro. För sjukhusvård, rehabilitering och annan institutionsvård betalar klienten en klientavgift
för tjänsten i fråga. (Lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården 10 k §)
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Social- och hälsovårdstjänster för klienter inom serviceboende
När det gäller sociala- och hälsovårdstjänster omfattas de boende av den offentliga hälsovården på samma grunder
som personer som bor hemma. För en person som bor i ett serviceboende räknas avgifter för offentlig hälsovård med i
avgiftstaket inom hälsovården.

