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1. Allmänt

Denna ledamotsstadga innehåller information om klientavgifterna för tjänster inom äl-
dreomsorgen i Lappträsk kommun. Det finns separata direktiv för beviljandet av tjäns-
ter och dess innehåll som godkänts av grundtrygghetssektionen (3.3.2020 § 8, §9, § 
10, §11) Klientavgifter inom äldreomsorg i Lappträsk kommun gäller klientavgifter för 
tjänster som ordnas för över 65-åringar i kommunen i enlighet med socialvårdslagen. 
Grundtryggssektionen i Lappträsk kommun beslutar om klientavgifter inom äldreom-
sorg.  

För kommunala social- och hälsovårdstjänster uppbärs en avgift som bestäms i en-
lighet med lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården (734/1992). Enligt 
lagens 1 § kan en avgift uppbäras hos den som använder servicen, om inte något 
annat stadgas genom lag. Avgiften får uppbäras enligt användarens betalningsför-
måga. 

Lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården (734/1992; nedan klien-
tavgiftslagen) och förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården 
(912/1992; nedan klientavgiftsförordningen) har ändrats så att ändringarna för klien-
tavgifternas del träder i kraft från 1.7.2021 och ändringar för klientavgifternas avgifts-
tak från den 1.1.2022. Kommunernas klientavgifter ska uppdateras för att motsvara 
de ändrade bestämmelserna. 

Kommunen kan besluta att införa avgifter som är lägre än maxavgifterna eller att till-
handahålla tjänsten gratis. Den avgift som tas ut för servicen får vara högst lika stor 
som kostnaderna för serviceproduktionen (klientavgiftlagen 2 §). I de klientavgifter 
som inte specifikt föreskrivs i lag kan kommunen fatta egna beslut om betalningsnivå. 

Ett beslut ska ges klienten om en avgift som bestäms enligt dennes betalningsför-
måga. Av beslutet ska framgå den service som beslutet gäller samt avgiftsgrunden. 
Till beslutet bifogas en anvisning om omprövningsbegäran.  

2. Hemvård

Hemvård är hemservice i enlighet med socialvårdslagen (1301/2014) 19 § och 20 § 
och hemsjukvård i enlighet med hälsovårdslagen. För hemvård uppbärs klientavgifter 
antingen som besöksavgifter för tillfällig hemvård eller som en månadsavgift för regel-
bunden hemvård.  

2.1 Tillfällig hemvård och hemsjukvård 



Tillfällig hemvård är kortvarig vård som erbjuds om kundens behov av service är 
enstaka. Tillfällig hemvård omfattar tillfällig hemservice och/eller hemsjukvård. Reha-
biliterings- och utvärderingsperioder för tillfällig hemvård kan vara högst åtta veckor. 

 

Tillfällig hemvård och hemsjukvård 

Engångs besök per dag (under 1 h) 12,00 €/besök 

Engångs besök per dag (1–2 h) 15,00 €/besök 

Engångs besök per dag (2–3 h) 20,00 €/besök 

Engångs besök per dag (yli 3 h) 40,00 €/besök 

Kortvarigt besök flera gånger i dygnet  13,50 €/dag 

Tillfälligt hemsjukvårdsbesök 12,00 €/besök 

 

 

2.2  Fortlöpande och regelbunden hemvård  
 

En avgift för fortlöpande eller regelbunden service uppbärs om klienten får hemsju-
kvård/hemservice/hemvårdens service minst en gång i veckan och dessutom om 
tjänsten beräknas vara i minst två månader eller om tjänsten de facto har varat i minst 
två månader. Månadsavgiften för tidigare nämnda tjänster bestäms av antalet ge-
nomsnittliga servicetimmar som anges i servicebeslutet, kundens betalningsförmåga 
och familjens storlek.  

 

Servicehelheten som kunden mottar måste motsvara det som anges i servicebeslutet. 
Om det finns förändringar i behovet eller i genomförandet av tjänster måste service-
beslutet ändras och betalningsbeslutet revideras i enlighet därmed. (Stm Kuntainfo 
31.3.2021, 2/2021) 

 

Fastställande av avgiften 

För fortlöpande och regelbunden hemvård debiteras en månadsavgift som fastställs 
av tjänstens kvalitet och mängd, tjänstens användares betalningsförmåga och famil-
jens storlek. Avgift debiteras för inkomster som överskrider inkomstgränsen enligt av-
giftsprocenttabellen, dock med beaktande av angivna avdrag från inkomsten.  

Om antalet servicetimmar varierar från månad till månad används en avgiftsprocent 
som motsvarar det genomsnittliga antalet servicetimmar för att fastställa avgiften. Ser-
vicetimmar betraktas som hela timmar så att partiella servicetimmar avrundas till 
närmaste hela timme och halva timmar avrundas uppåt. 



 

 

 

Följande bruttoinkomster beaktas vid fastställandet av klientavgiften: 

• fortlöpande eller årligen återkommande inkomster efter förskottsinnehållning  
(bruttoinkomst) och förskottsbetalning minskat med kostnaderna för inkoms-
tens förvärvande och skattefria inkomster  

• kalkylerad inkomst av skog (närmare i klientsavgiftslagen 10 i §)  
• vårdbidraget för pensionstagare (där tillhörande veterantillägg beaktas inte 

som inkomst) 
• underhållsbidrag 

 

Om klientens eller hens make/makas inkomst varierar, räknas den genomsnittliga må-
nadsinkomsten för de senaste 12 månaderna som månadsinkomst.  

Som inkomst beaktas inte skattefria sociala förmåner enligt 92 § i inkomstskattelagen 
med undantag för underhållsstöd och vårdbidrag för pensionstagare. Det veterantil-
lägg som betalas ut som en del av vårdbidraget för pensionstagare beaktas inte som 
inkomst.  

I behandlings- och serviceplanen som utarbetats för hemvårdsklienten definieras det 
individuella genomförandet av läkemedelsbehandlingen. Dosfördelning av läkemedel 
ingår i den månatliga hemvårdsklientavgiften, så att 2 timmars servicetid per månad 
läggs till kundens servicemängd. 

 

Inkomstgränserna är följande: 

 
När det finns fler än sex personer i familjen höjs inkomstgränsen med 350,00 euro 
för varje därpå följande person. 

 

 

 

 

 

 

Familjens storlek, 
antal personer 1 2 3 4 5 6

Inkomstgräns, 
euro per månad 588 1084 1701 2103 2546 2924



 

 

 

 

Avgiftsprocenten enligt familjens storlek är följande: 

 
 

Avdrag från inkomster 

• bekräftat underhållsbidrag som betalas av kunden 
• andra liknande kostnader till följd av hens faktiska familjeförhållanden 
• ersättning enligt lagen om upplösning av samlevnadspartnerskapet  
• en förmån som innehas för en viss tid eller under en tid i samband med över-

låtelsen av fastigheten, som hen måste betala kontant 



3. Boendeservice 
 

Boendeservice är en tjänst enligt 21 § i socialvårdslagen (1301/2014). Storleken på 
serviceavgiften som debiteras kunden granskas årligen. Om det sker betydande fö-
rändringar i klientens inkomster eller utgifter mellan granskningsdagarna måste hen 
ansöka om betalningsanpassning.  

 

3.1 Kortvarigt serviceboende med heldygnsomsorg 
 

Kortvarigt serviceboende med heldygnsomsorg, sk. intervallvård, är allmänt tillfällig.  

 

 

 

 

 

 

3.2  Långvarigt serviceboende med heldygnsomsorg 
 

Det är frågan om långvarigt serviceboende om servicen beräknas pågå i minst tre 
månader från det att den inleds eller om servicen de facto har varat i minst tre måna-
der. Enligt beslutet kan du ansöka om nedsättning eller efterskänkning för klien-
tavgiften. 

 

Klientavgiften 

En månadsavgift tas ut av klienten för långvarigt serviceboende med hel-
dygnsomsorg. Avgiften får utgöra högst 85 procent av klientens månadsinkomster, 
från vilka avdrag har gjorts.  

Om klienten omedelbart innan servicen har inletts har levt i gemensamt hushåll i äk-
tenskap eller samboförhållande och klientens inkomster är större än makens eller 
sambons inkomster, bestäms avgiften på basis av makarnas eller sambornas sam-
manräknade månadsinkomster. Avgiften får då vara högst 42,5 procent av makarnas 
sammanräknade månadsinkomster, från vilka avdrag har gjorts.  

Om emellertid båda makarna eller samborna omfattas av långvarigt serviceboende 
med heldygnsomsorg, långvarig familjevård eller långvarig sluten vård, är avgiften 
dock högst 85 procent av klientens månadsinkomster.  

Vid bestämmelse av avgiften ska noteras att klienten till sitt förfogande har ett belopp 
på minst 164 euro per månad för personligt bruk,  

Kortvarigt serviceboende med heldygnsoms.  32,00 €/dygn 

Tillfällig dag- eller natt vård  

(max 8 h, valfri service) 

22,50 €/gång 

Avgift för närståendevårdares ledighet 11,40 €/dygn 



Vid fastställandet av avgiftsbeloppet som fastställs enligt betalningsförmåga beaktas 
inkomsten för de personer som har använt tjänsten, i enlighet med klientavgiftslagen.  

 

Vid bestämmelse av betalningsförmåga tas i beaktande nettoinkomster vid långvarigt 
serviceboende med heldygnsomsorg, lag § 10 b 

• fortlöpande eller årligen återkommande inkomster efter förskottsinnehållning 
och förskottsbetalning minskat med kostnaderna för inkomstens förvärvande 
och skattefria inkomster 

• om avgiften bestäms på basis av klientens och makens eller sambons sam-
manräknade månadsinkomster, beaktas som månadsinkomst dessutom ma-
kens eller sambons motsvarande inkomster.  

• kalkylerad inkomst av skog (klientavgiftslagen § 10 i) 

• vårdbidrag för pensionstagare (veterantillägg som betalas ut som en del av 
vårdbidraget för pensionstagare beaktas inte som inkomst) 

 

Om klientens eller dennes makes eller sambos inkomster varierar, beaktas som må-
nadsinkomst den genomsnittliga månadsinkomsten under de 12 föregående måna-
derna. Bostadsbidrag som betalas med statliga medel dras av från boendeutgifterna 

 

Som inkomst tas inte i beaktande: 

• skattefria sociala förmåner enligt 92 § i inkomstskattelagen (med undantag för 
handikappbidrag och vårdbidrag för pensionstagare) 
 

Inkomster nämnda i 92 § i inkomstskattelagen är t.e.x: 

• bostadsbidrag (detta beaktas dock som ett hyresavdrag baserat på § 10 d i 
klientavgiftslagen) 

• utkomststöd 
• veteran förmåner (ytterligare fronttillägg och veterantillägg) 

 
 
 

Bostadskostnadernas inverkan på beräkningen av klientavgiften 

Av inkomsterna dras av skäliga boendeutgifter (boendeenhetens hyra) som föran-
leds av långvarigt serviceboende med heldygnsomsorg. Bostadsbidrag som betalas 
med statliga medel dras av från boendeutgifterna. 

Innan tjänsten startar dras kundens faktiska avdrag av enligt följande: 



• i fråga om ägarbostad de nödvändiga och skäliga utgifterna för ägarbostaden 
under de senaste sex månaderna 

• hyran för en hyresbostad och övriga nödvändiga och skäliga kostnader för 
boendet under den uppsägningstid för hyresgästen som avses i 52 § i lagen 
om hyra av bostadslägenhet (481/1995) 

• det bruksvederlag för tre månader för en bostadsrättsbostad som avses i 16 § 
i lagen om bostadsrättsbostäder (650/1990) och övriga nödvändiga och skä-
liga kostnader för boendet. 

 

Följande avdrag ska göras från inkomsterna: 

Före avgiften bestäms, dras från klientens månadsinkomster av: 

• underhållsbidrag samt andra motsvarande kostnader som föranleds av per-
sonens faktiska familjeförhållanden (obs! underhållsbidrag dras inte av, om 
den som är mottagare av underhållsbidraget är make eller maka till klienten 
och makarna har levt i gemensamt hushåll omedelbart innan servicen inled-
des) 

• sådan av en skiftesman eller domstol förordnad gottgörelse enligt lagen om 
upplösning av sambos gemensamma hushåll (26/2011) som han eller hon 
ska betala i pengar 

• förmån som han eller hon ska betala i pengar och som i samband med överlå-
telse av en fastighet har förbehållits för viss tid eller på livstid 

• grundavgiften för intressebevakarens arvode och vars storlek bestäms med 
stöd av 44 § 5 mom. i lagen om förmyndarverksamhet (442/1999) samt 
fullmäktiges arvode dock högst till beloppet av ovan avsedda grundavgift för 
intressebevakarens arvode 
  
 

Kostnaderna för läkemedel som förskrivits av en i lagen om yrkesutbildade personer 
inom hälso- och sjukvården avsedd yrkesutbildad person och som ska ersättas med 
stöd av sjukförsäkringslagen dras av som faktiska kostnader, dock högst till beloppet 
av den årssjälvrisk som avses i sjukförsäkringslagen.  

Som läkemedelskostnader dras för alla klienter av årssjälvrisken dividerat med 12 som 
avses i 5 kap. 8 § i sjukförsäkringslagen. Kostnaderna för andra läkemedel, kliniska 
näringspreparat och bassalvor än de som är ersättningsgilla enligt sjukförsäkringsla-
gen ska beaktas till den del som en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården 
har bedömt att de är behövliga för klientens hälsa.  

 

3.3  Långvarigt serviceboende 
 

Med långvarigt serviceboende menas stödtjänster och tjänster i samband med boen-
deservice. I tjänsten definieras mängden behov av service kunden behöver. Klientens 



avgift fastställs enligt tjänstens kvalitet och mängd, tjänstens användares betalnings-
förmåga och familjens storlek, enligt samma grunder som avgifterna för fortlöpande 
och regelbunden hemvård. Avgiftstabeller, inkomster som grundar sig på avgiften 
samt avdragen finns angett i kapitel 2.2. Bostadskostnaderna uppmärksammas liksom 
i långvarigt serviceboende med heldygnsomsorg.  

Avgift för långvarigt serviceboende kan 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 måna-
der.  

I klientavgiften ingår inte boendekostnader. Klienten betalar hyran separat till hyres-
värden på grundval av hyresavtalet. Kommunen får ta ut en rimlig avgift för stödtjäns-
ter som ingår i klientplanen för hemvård och serviceboende (§ 10 h). 

 

4. Stödtjänster 
 

Stödtjänster organiserade som hemservice är tjänster enligt 9 § 1 mom. 2 i so-
cialvårdsförordningen (607/83), för vilka en rimlig avgift som kommunen beslutat kan 
tas ut.  

Stödtjänsten faktureras inte för tjänster som inte utförs, utan faktureringen sker enligt 
den faktiska situationen. Kommunen får hos klienten ta ut en skälig avgift för stödtjäns-
ter som ingår i klientplanen. Däremot kan i enlighet med socialvårdslagen ingen sepa-
rat avgift tas ut för tjänster i samband med serviceboende med heldygnsomsorg.  

 

Avgifter för stödtjänster tas ut enligt följande tabell: 

Stödtjänster 

Måltidstjänster; hemkörd måltid 8,20 €/måltid 
Bastuservice: 
Med transport och hjälp 
Utan transport, med hjälp 
Utan transport och hjälp 
 

 
17,00 €/gång 
10,00 €/gång 
5,00 €/gång 

Säkerhetstelefonservice: 
Tjänsteleverantören tar ut en månadsavgift enligt  
egen prislista 
Larmbesök på dagen (kl.7.00–21.00) 
Larmbesök på natten (kl.21.00–7.00) 

 
 
 
15,00 €/besök 
30,00 €/besök 

Butiksservice: 
Hemvården levererar uppköpen hem från närbuti-
ken 

 
9,50 €/gång 

Dagsverksamhet: 
Heldag (6 h/dag innehåller morgonmål, lunch, ef-
termiddagskaffe och transport) 

 
23,00 €/gång 
 



 
Heldag (6 h/dag innehåller morgonmål, lunch och 
eftermiddagskaffe) 
 
Halvdag (3 h/dag innehåller kaffe) 
 
Närståendevårdarens ledigdag 

 
18,00 €/gång 
 
 
5,00 €/gång 
 
3,80 €/gång 

Transportservice Avgift enligt busspriset 
 

5. Hemrehabilitering 
 

 

 

 

 

6. Avgifter för avbruten service 
 

Lappträsk kommun tar ut en avgift för fortlöpande och regelbunden service i hemmet, 
långvarigt serviceboende och långvarigt serviceboende med heldygnsomsorg även 
om servicen avbryts tillfälligt av en orsak som beror på klienten.  

Om servicen emellertid avbryts för mer än fem dagar, ska ingen avgift tas ut för den 
tid som överskrider fem dagar. Om servicen avbryts av orsaker som beror på kommu-
nen eller samkommunen eller på grund av att klienten får sluten vård, tas avgift inte ut 
heller för de nämnda fem dagarna. Om avbrottet i servicen pågår hela månaden, tas 
det inte ut någon avgift alls. (Klientavgiftslagen 30.12.2020 § 10 k) Avgifter för måltid-
stjänster faktureras enligt förverkligande. 

 

 

7. Granskande och fastställande av avgifter som bestäms enligt betalningsförmåga 
 

Avgifter som bestäms enligt betalningsförmågan (långvarigt serviceboende och re-
gelbunden hemvård) fattar kommunen ett beslut som gäller tillsvidare. Avgifter som 
bestäms enligt betalningsförmågan (och därtill hörande inkomstuppgifter) granskas 
en gång i året och då, 

• klientens eller dennes familjs inkomster har förändrats,  
• klientens eller dennes makes eller sambos rätt till avdrag har förändrats  
• familjens förhållanden har förändrats 
• avgiften visar sig vara felaktig 

Besök hos fysioterapeut eller sjukgymnast: 
 
Engångsavgift 
Veckoavgift 

 
 
11,40 €/besök 
20,00 €/besök 



• den klientplan som utarbetats för klienten ändras så att den påverkar storle-
ken på klientavgiften 

• kommunens betalningsgrunder ändras så att det påverkar storleken på klien-
tavgiften  

• om ett avgiftsbeslut har byggts på felaktiga uppgifter som klienten eller klien-
tens företrädare har lämnat, kan avgiften rättas retroaktivt för högst ett år  
 

En del social- och hälsovårdsavgifter är kopplade till index. Indexjusteringar utförs i 
enlighet med gällande lagstiftning. För att fastställa avgiften som bestäms enligt be-
talningsförmåga måste klienten eller hens förvaltare / företrädare presentera styr-
kande handlingar om inkomst- och skatteinformation och de kostnader som är nödvän-
diga för att fastställa avgiften.  

Kunden är skyldig att meddela om inkomsten förändras väsentligt. Kundavgifter ses 
över minst vartannat år och när kundens inkomster förändras. Innan tjänsten påbör-
jas skickar kunden in en inkomst- och utgiftsredovisning som påverkar serviceavgif-
ten.  

 

8. Nedsättande och efterskänkande av klientavgifter  
 

Kundavgifterna för socialvårdsservice som debiteras av kunden baseras på de tjänster 
och servicemängder som registreras i klientplanen. En avgift som fastställts för so-
cialvårdsservice som bestämts enligt en persons betalningsförmåga skall efterskän-
kas eller nedsättas till den del förutsättningarna för personens eller familjens för-
sörjning eller förverkligandet av personens lagstadgade försörjningsplikt äventyras av 
att avgiften tas ut. (klientavgiftslagen 11 §).  

Nedsättning och efterskänkande av avgift ska prioriteras i förhållande till utkomststöd 
enligt lagen om utkomststöd (1412/1997) (Förändringar i klientavgiftslagen  
30.12.2020/1201 § 11). 

Kriterierna för att efterskänka klientavgifter baseras på 11 § i klientavgiftslagen. Vid 
ansökan om nedsättning av avgiften krävs att Fpa förmåner (såsom garantipension, 
vårdbidrag och bostadsbidrag) har ansökts.  

Om den angivna avgiften överstiger klientens betalningsförmåga har han eller hon 
möjlighet att överklaga till direktören för social- och hälsovårdstjänster. Klienten måste 
skriftligen ansöka om nedsättning eller efterskänkning av klientavgifter. Nedsättning 
eller efterskänkning av avgifter beviljas i allmänhet i början av ansökningsmånaden, 
med beaktande av besluts- och överklagandeperioden.  

När klienten ansöker om nedsättning eller efterskänkning måste klienten redogöra sin 
ekonomiska situation. Klientens ekonomiska situation beaktas vid beslut om huruvida 
avgifter ska nedsättas eller efterskänkas.  

Det senaste bekräftade skatteintyget, inkomstinformation, kvitton och kontoutdrag från 
alla bankkonton, samt ett eventuellt utkomststöd beslut från Fpa måste presenteras 



när man ansöker om nedsättning. Om klienten inte tillhandahåller de begärda handlin-
garna förblir det tidigare betalningsbeslutet giltigt..   
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