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Avgifter för hemvård och stödservice   
Social- och hälsovårdsnämnden 15.12.2020 
 

 Avgifter för regelbunden hemvård 1.7.2021 
  Social- och hälsovårdsnämnden 26.5.2021 
 

Med fortgående och regelbunden service i hemmet avses 
service där klienten får service minst en gång i veckan och 
servicen dessutom beräknas pågå i minst två månader från det 
att den inleds eller om servicen de facto har varat i minst två 
månader. Hemvårdsavgifterna räknas inte med i avgiftstaket. 

 
För fortgående och regelbunden hemsjukvård och för 
hemservice enligt 9 § 1 momentet 1 punkten i 
socialvårdsförordningen (607/83) kan en skälig månadsavgift 
debiteras enligt servicens art och omfattning, klientens 
betalningsförmåga och familjens storlek. (Förordningen om 
klientavgifter inom social- och hälsovården, 912/1992). 
 
Med klient avses en eller flera personer som anlitar servicen. 
När familjestorleken fastställs beaktas antalet personer som 
lever i gemensamt hushåll: ett par i äktenskap eller i 
äktenskapsliknande förhållanden och antalet minderåriga barn 
som bor i samma hushåll. Övriga som lever i samma hushåll, 
exempelvis vuxna syskon eller vuxna barn i familjen, definieras 
som andra matlag. Då medräknas bara inkomsterna för den 
egentliga servicetagaren, och dennas hushåll omfattar bara en 
person. 
 
I planen fastslås antalet besök, servicens innehåll och den 
uppskattade tidsåtgången per månad, vilket ligger till grund för 
betalningsprocenten. Också distansvård (videosamtal) 
klassificeras som besök. Den uppskattade tiden jämförs med 
den faktiska tidsåtgången hos klienten. Gäller det klienter som 
får vård av ett arbetspar, räknar man med den totala arbetstiden 
hemma hos klienten. För par där båda behöver 
hemvårdstjänster utarbetar man en egen service- och vårdplan 
för vardera parten. Den månadsavgift som fastställs efter parets 
inkomster delas mellan parterna i relation till den service de ges. 
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Familjens storlek,  
antalet personer  

1  2  3  4  5  6  

Inkomstgräns,  
euro per månad  

588  1084  1701  2103  2546  2924  

 
Betalningsprocenttalen är följande: 

 Betalningsprocenttal enligt familjens storlek  

Servicetimmar 
per månad  

 

1  2  3  4  5  6 
personer 
eller mer  

4 timmar eller 
mindre  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

36 34,00 24,00 19,00 16,00  14,00  12,00  
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När antalet personer blir större än sex höjs inkomstgränsen med 
357 euro och avgiftsprocenten sänks med en procentenhet för 
varje följande person. 

 
Den avgift som fastställts för servicen kan efterskänkas eller 
nedsättas, om det är befogat med beaktande av 
förutsättningarna för personens försörjning, försörjningsplikten 
eller vårdsynpunkter (lagen om klientavgifter inom social- och 
hälsovården, 734/1992). 
 
Avgiften för service i hemmet tas också ut vid tillfälliga avbrott 
som beror på klienten. Om servicen avbryts för mer än fem 
dagar, tas ingen månadsavgift ut för tiden som överstiger fem 
dagar. Om servicen avbryts av någon orsak som beror på 
kommunen, även om avbrottet är kort, eller om klienten är 
intagen för institutionsvård, debiteras inte heller någon avgift för 
de nämnda fem dagarna. Om servicen är avbruten hela 
månaden tas ingen avgift alls ut. 

 
Enligt 2 § i lagen om klientavgifter får avgiften för servicen vara 
högst lika stor som kostnaderna för serviceproduktionen. Den 
maximala gräns som används är 63 euro per timme, vilket 
bygger på en kostnadskalkyl för hemvården 2019. Om den 
månadsavgift som fastställs efter inkomsterna blir större per 
timme, debiteras en avgift på 63 euro/timme multiplicerad med 
det antal timmar som har fastslagits i service- och vårdplanen. 
 
Exempel 1 
Klienten bor ensam och får service 25 timmar/mån. 
Bruttoinkomsterna är 1200 €/mån. Från bruttoinkomsterna 
avdras först den så kallade inkomstgränsen, dvs. 588 euro. Av 
de återstående inkomsterna är avgiften 28,50 %. 
Avgiftsprocenten bestäms på basis av ovanstående tabell enligt 
familjens storlek och den planerade servicetiden. 
1200 € - 588 € = 612 € 
612 € x 28,50% = 174,42 € 
Serviceavgiften är 174,42 €/mån.  
 
Exempel 2 
Klienten bor tillsammans med sin make/maka och får service 16 
timmar/mån. Deras gemensamma bruttoinkomster är 2500 
€/mån. Från bruttoinkomsterna avdras först den så kallade 

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

38 eller mer 35,00 24,00 19,00 16,00  14,00  12,00  
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inkomstgränsen som motsvarar en familjestorlek på två 
personer, dvs. 1084 euro. 
Av de återstående inkomsterna är avgiften 20 %. 
Avgiftsprocenten bestäms på basis av ovanstående tabell enligt 
familjens storlek och den planerade servicetiden. 
2500 € - 1084 € = 1416 € 
1416 € x 20% = 283,20 € 
Serviceavgiften är 283,20 €/mån. 
 
 
Inkomster som medräknas när klientavgiften fastställs 

 
När avgiften fastställs medräknas de skattepliktiga förvärvs- och 
kapitalinkomsterna samt skattefria inkomsterna för den som 
anlitar servicen och den som bor i samma hushåll. Vid 
fastställandet medräknas bruttoinkomsterna. Förutom 
löneinkomster beaktas pensioner (folkpension, familjepension, 
arbetspension, pensioner som utbetalas utifrån privata 
pensionsförsäkringar, försörjningspension, garantipension, 
förhöjningar som beror på försörjningsplikt och ingår i andra 
pensioner än folkpension), vårdbidrag för pensionstagare, 
veterantillägg till vårdbidraget, extra fronttillägg, FPA:s 
sjukdagpenning, moderskapspenning, FPA:s stöd för vård i 
hemmet, stöd för närståendevård, hyresinkomster, 
dividendinkomster och andra eventuella inkomster. 
Dividendinkomsterna beaktas när klientavgiften fastställs, om de 
är högre än 20 €/månad (brutto). Därutöver medräknas de 
övriga kapitalinkomsterna och livräntan. 
 
Om de månatliga inkomsterna varierar, medräknas den 
genomsnittliga månadsinkomsten under det senaste året.  
 
 
Inkomster som inte medräknas när avgiften fastställs 
 
Barnbidrag, vårdbidrag för barn, barnförhöjning enligt 
folkpensionslagen, bostadsbidrag, handikappbidrag, sjukvårds- 
och undersökningskostnader eller menersättning som betalas 
på basis av olycksfallsförsäkring, militärunderstöd, fronttillägg, 
studiepenning (grunddel, bostadstillägg), vuxenutbildningsstöd, 
stipendier som utbetalas på grund av studier, andra 
motsvarande understöd, ersättningar för kostnaderna för 
familjevård, stöd för hemvård av barn, ersättning för uppehälle 
enligt rehabiliteringspenningslagen, ersättning för uppehälle 
enligt lagen om arbetskraftspolitisk vuxenutbildning, 
skatteåterbäring och kalkylmässig inkomst av skog. 
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Avdrag från inkomsterna som medräknas när avgiften 
fastställs 
 
Betalda underhållsbidrag och andra motsvarande kostnader 
som orsakas av de faktiska familjeförhållandena, förmåner som 
klienten betalar i pengar och som i samband med överlåtelse av 
en fastighet har förbehållits för viss tid eller på livstid (sytning).  
Om klienten har en intressebevakare som magistraten 
utsett/fastställt, godkänns avdrag på 450 euro/år mot kvitto som 
arvode för intressebevakning och revisionsavgift, om 
bruttoinkomsten överstiger 14 000 euro per år. Om 
bruttoinkomsten är 14 000 euro eller mindre per år, är det 
godtagbara avdraget högst 330 euro per år. Avdraget fördelas 
på 12 månader. 
 
Av hyresintäkter för en bostad medräknas bruttoinkomsten. 
Skötselvederlag godkänns som avdrag. Nödvändiga 
underhållskostnader och liknande som ger upphov till kostnader 
för hyresvärden genom hyresavtalet kan avdras i beskattningen, 
men medräknas inte som avdrag. Från hyresinkomsterna 
avdras obligatoriska kostnader som hänför sig till fastigheten 
(t.ex. fastighetsskatt, uppvärmning, fastighetsförsäkring, 
avfallsavgifter, vägunderhållsavgifter, sotningsavgifter samt 
vatten- och avloppsavgifter).  
 
Utmätning medräknas som avdrag då den tas direkt av 
inkomsterna. Den återstående bruttopensionen efter 
utmätningen medräknas som inkomst när vårdavgiften fastställs. 
 

    
Tillfällig service av hemvården och fastställande av avgift 
för den 

 

   
Tillfällig hemvårdsservice innebär enstaka hembesök i 
plötsligt uppkomna och förändrade livssituationer och 
servicebehovet varar högst en månad. Stödboende är avsett 
för äldre klienter som för tillfället inte har möjlighet att bo i sitt 
eget hem, till exempel på grund av ändringsarbeten i hemmet. 
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Tillfällig hemvård: 
 

  

- för tillfällig hemvård tas samma klientavgift ut som för 
tillfällig hemsjukvård. Ett besök inom ramen för tillfällig 
hemvård kan också vara ett besök som en 
minnesskötare gör: 
 

 12,00 €/besök 
 
 
 

- Tillfällig distansvård inom hemvården (videosamtal 
eller telefonsamtal) 
 
*Tillfällig hemsjukvård: 

 9,00 €/besök 

– besök för hemsjukvård av någon annan än läkare 
(t.ex. sjukskötare, närvårdare, fysioterapeut, 
ergoterapeut). 
 

 12,00 €/besök 

- Besök för hemsjukvård av läkare eller tandläkare  
(Om en sjukskötare medverkar i besöket, faktureras 
bara läkarbesöket). I samband med vård i livets 
slutskede är läkarens besök avgiftsfritt. 
 
Stödboende (inkluderar hyran, el och vatten samt den 
hemvård som behövs). Hyrans andel år 2020 är 15,50 
€/dag och omsorgens andel är 7 €/dag. 

 18,90 €/besök 
 
 
 
 
22,50 €/dag 

 *3 § 1 mom. i förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården. 

 
 

För veteraner är besök hos tandläkare avgiftsfria (§ 9 i 
förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården, 
912/1992).  Hemvårdsavgift tas inte ut av krigsinvalider med en 
invaliditetsgrad på minst 10 %. Statskontoret debiteras 
ersättningen för servicen.  
 
Maskinellt dosdispenserade läkemedel 
 
Läkemedelsbehandlingen inom hemvården bygger på planen för 
läkemedelsbehandling i hemvården. I den vård- och serviceplan 
som utarbetas för klienter med regelbunden hemvård bestäms 
den individuella läkemedelsbehandlingen. 
 
Klienterna inom hemvården övergår till apotekens maskinellt 
dosdispenserade läkemedel, om de utifrån bedömningen av 
servicebehovet behöver utdelningen av läkemedel som 
sjukvårdsservice och om maskinell dosdispensering lämpar sig 
för dem.  
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Dosdispenseringen av läkemedel för en klient är en tjänst som 
ingår i den månatliga klientavgiften så att  2 timmar läggs till den 
service klienten får. Apoteket levererar läkemedel som inte hör 
till dosdispenseringen i samband med leveransen av de 
dosdispenserade läkemedlen. För extra besök på apoteket tar 
hemvården ut en avgift. 
 

 

Hemförlovningsteamet 
 

Hemförlovningsteamets tjänster är avgiftsbelagda och i linje 
med hemvårdens övriga avgifter. 
 
 

Intensiv hemrehabilitering 
 

Intensiv hemrehabilitering är främst avsedd för de äldre som 
ännu inte omfattas av servicen och vars funktionsförmåga har 
försämrats plötsligt. Avsikten är att främja deras 
funktionsförmåga så att de kan klara sig så självständigt som 
möjligt hemma och på egen hand. 
 
- Bedömningsbesöket är avgiftsfritt. 
- En bedömning av behovet av hjälpmedel eller 

tillgängligheten i bostaden är avgiftsfri. 
- För klienter inom regelbunden hemvård och stöd för 

närståendevård är hemrehabiliteringen avgiftsfri. 
- För klienter inom tillfällig hemvård är avgiften för 

hemrehabiliteringen  
21 €/vecka. Avgiften för ett enskilt hemrehabiliteringsbesök 
är 10 €. 

- Om både fysioterapeuten/ergoterapeuten och 
hemrehabiliterareren medverkar i besöket tas ut bara en 
avgift. 

  
 

 

 Principer för stödtjänster och avgifter 
 
Enligt 9 § i socialvårdsförordningen (607/1983) ordnas 
hemservice i form av stödservice, såsom måltids-, klädvårds-, 
bad- och transporttjänster samt tjänster som främjar socialt 
umgänge. För service som inte avbokas tas ut en avgift enligt 
taxan. 
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Prissättningen på dessa tjänster bygger inte på bestämmelser 
utan på stadens egen prövning: 

   
Måltider 
 
Måltidsservice beviljas äldre och andra personer 
som på grund av nedsatt funktionsförmåga på 
något annat sätt behöver den.  
Att anlita måltidsservicen kräver inte att man 
samtidigt anlitar någon annan service. 
Klienten får ett skriftligt beslut i ärendet. 
 
 

 

  

- på servicecentret 7,65 € / 
måltid 

- hemtransporterade måltider 9,00 € / 
måltid 

- värdet på lunchsedlar för krigsinvalider  10,00 € 

  

Dålig service 
 
Badservice hemma hos klienter som får 
regelbunden hemvård ingår i klientens 
månadsavgift. 
 

 

Badservice som ges en gång i veckan utanför 
hemmet på en plats som anvisats av hemvården 

 

- enbart bad 10,00 €/gång 

- badservice och transport 20,00 €/gång 

  

Tillfällig hjälp med att sköta ärenden (apotek, 
bank, FPA, post) 

- Hjälp med att sköta ärenden (apotek, bank, FPA 
och post) erbjuds endast klienter med regelbunden 
hemvård och tillfälligt under konvalescens mm. 

 
 

 

19,00 
€/besök 
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Dagverksamhet 
   

Avgifter för dagverksamheten:  

Verksamheten inkluderar program och 
måltider som serveras under dagen 

 

- avgift utan transport 14,60 €/gång 

- avgift med transport 22,00 €/gång 

Dagverksamhet som möjliggör ledighet för 
närståendevårdare (1 gång i veckan) 
- avgift utan transport 

 
 
8,00 €/gång 

- avgift med transport  11,40 €/gång 

Avgifter för dagverksamhet på deltid: 
Verksamheten inkluderar program och 
måltider som serveras under dagen 

 

- avgift utan transport 10,00 €/gång 

- avgift med transport 18,00 €/gång 

 
 
Trygghetsservice 

 
Trygghetstelefon beviljas utifrån en bedömning av 
servicebehovet med hänsyn till klientens nedsatta 
funktionsförmåga och otrygghet samt efter individuell 
prövning. Tjänsten beviljas inom ramen för anslagen, i första 
hand ensamboende äldre i dålig kondition. 

  
Trygghetstelefonen beviljas tills vidare och 
förmögenhetsprövning tillämpas på avgiften för tjänsten. Som 
inkomster medräknas motsvarande inkomster som vid 
fastställande av avgiften för regelbunden hemvård. I 
inkomsterna medräknas dock inte bostadsbidrag, fronttillägg 
eller handikappbidrag/vårdbidrag för pensionstagare. 

   
En avgift för trygghetstelefonen tas ut utifrån klientens inkomster 
enligt följande: 
 

 Hushåll 
med en 
person 

Hushåll 
med två 
per-
soner 

Avgift för 
trygghetstelefon 

Besök av 
trygghets-
assistent (högst  
4 besök/mån. 
faktureras) 

Inkomst
gränser 

under 
800 
€/mån. 

under 
1350 
€/mån. 

gratis 10 €/besök 
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 801–
1000 
€/mån. 

1351–
1700 
€/mån. 

30 €/mån. 10 €/besök 

 1001–
1400 
€/mån. 

1701 – 
2100 
€/mån. 

50 €/mån. 10 €/besök 

 1401 - 
€/mån. 

2101 - 
€/mån. 
 

70 €/mån. 10 €/besök 

 
Ett armband till trygghetstelefon medför inga extra kostnader.  
Klienten kan utgående från en bedömning av servicebehovet få 
tilläggsutrustning i det till buds stående urvalet utan extra avgift 
(bl.a. spislarm, , rök- och brandvarnare och dörr-/fönsterlarm). 
Om det tillkommer kostnader för installation av 
extrautrustningen, står klienten för dem. 
 
Det är möjligt att få extra utrustning till trygghetstelefonen som 
faktureras av klienten: 
 

  - Läckagelarm 11,18 €/mån./apparat 
- Spisvakt 19,40 €/mån./apparat 
- Fallarm 13,30 €/mån./apparat 
- Temperaturdetektor 8,20 €/mån./apparat 
- Intelligent utgångslarm/OviTurva® 19,50 €/mån. 
 
För att följa upp tillståndet eller funktionsförmågan ett 
telefonsamtal en gång i dagen 10,00 euro/mån. För att följa upp 
tillståndet eller funktionsförmågan ett telefonsamtal två gånger i 
dagen 15,00 euro/mån. 
 
Om ett försvunnet armband tas ut en avgift. Ett nytt armband 
kostar 100 euro, men pengarna återbetalas till klienten om det 
gamla armbandet hittas inom två månader efter försvinnandet. 
 

 
 
 
 
  

 
 


