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1 Allmänna principer

I alla klientavgiftsbeslut tillämpar man lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården
(734/1992; senare klientavgiftslagen) och förordningen om klientavgifter inom social- och
hälsovården (912/1992; senare klientavgiftsförordningen).

Klientavgiftens högsta belopp

Avgift som uppbärs för service får vara högst lika stor som kostnader orsakade av att
producera tjänsten (klientavgiftslagen 2 §).

Nedsättning eller efterskänkning av klientavgiften

En avgift som fastställts för socialvårdsservice och en sådan avgift för hälsovårdsservice
som bestämts enligt en persons betalningsförmåga kan efterskänkas eller nedsättas till den
del förutsättningarna för personens eller familjens försörjning eller förverkligandet av
personens lagstadgade försörjningsplikt äventyras av att avgiften tas ut (klientavgiftslagen
11 §).

En avgift som fastställts för socialvårdsservice och en sådan avgift för hälsovårdsservice
som bestämts enligt en persons betalningsförmåga kan efterlämnas eller nedsättas även
då om det finns skäl med beaktande av vårdliga synpunkter (klientavgiftslagen 11 §). Att
sänka eller efterlämna avgiften ska vara prioriterat enligt lagen om utkomststöd (1412/1997)
sett till utkomststödet som syftas på.  (Klientavgiftslagreform 30.12.2020/1201 § 11)

Även jämnstora avgifter inom hälsovården kan nedsänkas om uppbärande av avgiften
äventyrar personens eller familjens förutsättningar för utkomst eller förverkligande av
personens lagstadgade underhållsskyldighet. Noggrannare om grunder för att sänka
klientavgiften i kapitel 6.

Justerande och fastställande av avgift som fastställs enligt betalningsförmåga

Klientens avgifter som fastställs enligt betalningsförmåga (långvarig
anstaltsvård/boendeservice/familjevård och regelbunden hemvård) fastställs tills vidare.
Avgifter som fastställs enligt betalningsförmåga (och inkomstuppgifter anknutna till dem)
justeras vartannat år och då när:

o klientens eller hens familjs inkomster har ändrats betydligt.  Som betydlig ändring anses
en minst fem (5) procents inverkan på klientavgiften.

o klienten eller hens makes/makas rätt till föreskrivna avdrag har ändrats
o familjens förhållanden har ändrats

o betalningen visar sig vara felaktig

o klientplanen ändras så att den inverkar på klientavgiftens storlek
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kommunens betalningsprinciper ändras så att de har inverkan på klientavgiftens storlek

Om beslutet gällande avgiften grundar sig på felaktiga uppgifter som klienten eller andra
vårdnadshavare har lämnat in, kan avgiften korrigeras retroaktivt för högst ett år.   En del av
avgifterna för social- och hälsovårdsservice är bundna till index. Indexjusteringar görs enligt
gällande lagstiftning. För att kunna föreskriva en avgift som fastställs enligt
betalningsförmåga ska klienten eller hens intressebevakare/person som sköter ärenden
presentera verifikat på inkomst- och skatteuppgifter och kostnader som behövs för att
fastställa avgiften.

Till klienten skickas en inkomstutredningsblankett och följebrev, där man ber klienten fylla i
inkomstutredningsblanketten samt leverera kopior på förvärvs-, pensions- och
dividendinkomster samt det senaste beskattningsbeslutet. Klienten eller hens representant
ska leverera de förfrågade uppgifterna inom två veckor av tillkännagivandet.

Ifall klienten har levererat inkomstutredningen vid det skede då service har påbörjats och
gett sin tillåtelse, kan inkomsterna granskas utan att man behöver skicka en ny
inkomstutredningsbegäran åt klienten. Uppgifterna kan granskas via det elektroniska
systemet (FPA, beskattning, inkomstregistret). Ifall klienten har haft kapitalinkomster, ber
man om en ny inkomstutredning av klienten.

Ifall klienten eller hens representant inte lämnar in de begärda uppgifterna inom utsatt tid,
skaffas uppgifterna fram från annat håll för att föreskriva avgifter. Uppgifter från annat håll
kan skaffas enbart med uttryckligt tillstånd från klienten eller hens lagliga representant, eller
för att utföra uppgift som föreskrivits i lag nödvändiga uppgifter från statens och kommunens
myndigheter, från andra offentligrättsliga samfund, folkpensionsanstalten,
pensionsskyddscentralen, leverantör för socialservice, från samfund eller
verksamhetsenhet som utövar hälso- och sjukvårdsverksamhet samt hälsovårdens
yrkesperson och penninginstitut. (Lag om klientens ställning och rättigheter inom
socialvården 812/2000, § 20, § 21).

Avgiftstak

För vissa avgifter som patienten betalar till offentlig hälsovård har föreskrivits ett
maximibelopp, alltså avgiftstak: 683 € (år 2021).

Perioden för uppföljning är kalenderåret. Om avgifternas totala belopp under kalenderåret
överskrider 683 €, är de tjänster som ingår i avgiftstaket avgiftsfria för slutet av pågående
kalenderår.  Avgifter för personer under 18 år räknas till vårdnadshavarnas avgiftstak.   För
kortvarig anstaltsvård uppbärs dock 22,50 € vårddagsavgift av personer som fyllt 18 år även
efter att avgiftstaket fyllts.

Användaren av hälsovårdstjänster ska själv följa upp att avgiftstaket fylls. Från en faktura
som gäller klientavgift ska framkomma om avgiften ackumulerar avgiftstaket.
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Till avgiftstaket räknas:

• hälsocentralsavgifter

• avgifter för individuell fysioterapi som ges i hälsocentralen

• polikliniksavgifter

• avgifter för dagkirurgisk vård

• serievårdavgifter

• avgifter för kortvarig anstaltsvård på social- och hälsovårdens anstalter

• natt- och dagsjukvårdens avgifter (kortvarig anstaltsvård)

• avgifter för rehabilitering

Avgifter som uppbärs för distanstjänster

Distanstjänst/distansmottagning (med videouppkoppling eller per telefon) kan jämföras med
ett traditionellt mottagningsbesök eller service. För service som getts med hjälp av
distansuppkoppling kan uppbäras samma avgifter som t.ex. för service vid
mottagningsbesök vid poliklinik eller hälsostation eller för service som getts vid hembesök,
ifall servicen ändå är avgiftsbelagd.

Avgift som uppbärs för service som inte använts och inte avbokats

För service som inte använts och inte avbokats uppbärs av personer fyllda 18 år 50,80 €,
ifall klienten utan godtagbar orsak låtit bli att anlända till bokad mottagning eller till sakenlig
enhet, och klienten eller hens representant inte har på förhand avbokat mottagningstiden
eller servicen. Avgiften uppbärs för all hälsovårdsservice som inte avbokats på förhand och
för social- och hälsovårdens kortvariga vård- eller boendeservice. Avgiften uppbärs även för
annan obetald service. Avgift uppbärs inte för mentalvårds- och missbrukartjänster och inte
heller för mottagningstid som lämnats oanvänd inom psykiatrin.

Avbrytning av servicens inverkan på avgift

Kommunen uppbär avgift för service som är oavbruten och regelbunden i hemmet, för
långvarigt serviceboende, för långvarigt effektiverat serviceboende, för långvarig
anstaltsvård och långvarig familjevård, trots att servicen skulle avbrytas tillfälligt på grund
av klienten. Om servicen dock avbryts för över fem på varandra följande dagar, uppbärs en
avgift inte för den tid som överskrider fem dagar. Om tjänsten avbryts på grund av
kommunen eller för att klienten är på anstaltsvård, uppbärs avgift inte heller för de nämnda
fem dagarna. Om servicens avbrott räcker hela månaden, uppbärs ingen avgift
överhuvudtaget. (Klientavgiftslagen 1192/734 § 10 k) Möjliga måltidsserviceavgifter
faktureras enligt utfallet. Klienten betalar hyra för sitt boende även under avbrottet.
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2 Seniorservice

Avgift som uppbärs för kontinuerlig och regelbunden service i hemmet samt
långvarigt serviceboende (vanligt serviceboende)

Kriterier för regelbunden hemvård:

- Servicebehovet med RAVA-mätning (1,5–2,7) och/eller MMSE-mätare (under
26/30). Mentalvårds-, missbrukar- och minnesproblem beaktas.

- Klientens boendeförhållanden och sociala nätverk kan tas i beaktande vid behov.
- Klienten klarar inte av vardagssysslor självständigt, med hjälp av anhöriga eller

annan serviceform.
- Vård och omsorg förutsätter yrkeskunnig personal inom social- och hälsovården.
- Behovet för vården, omsorgen och sjukvården ska vara återkommande.
- Den närståendevårdare som i huvudsak svarar för klientens vård behöver hjälp

som stöd i vården.
- Behov av terminalvård. Hemvården stöder anhöriga vid terminalvård.

För klienter som får hemvård minst en gång i veckan och i minst under två veckor uppgörs
en service- och vårdplan, där man fastställer den regelbundna service som behövs inom
hemvården. Avgiften för hemvård som ges regelbundet bestäms enligt klientens inkomster
och den tid som arbetstagarna använder sig av då de förverkligar servicen. Antalet timmar
avtalas i service- och vårdplanen i timmar per månad. Med klienten görs ett
samarbetsavtal, med vilket man garanterar ett fungerande samarbete och personalens
trygghet.

Servicen ses som kontinuerlig och regelbunden service som ges i hemmet, om klienten får
servicen minst en gång i veckan och dessutom räknar man med att från att servicen börjar
kommer den att fortsätta minst två månader eller om servicen egentligen varat minst två
månader. Avgifter för hemvården ackumulerar inte avgiftstaket.

Den boendeservice som syftas i socialvårdslagen 21 § ses som långvarig, om servicen
bedöms från dess start hålla på i minst tre månader eller om servicen egentligen hållit på
minst tre månader.

Hemvårdens utvärdering/kartläggningsbesök och utvärderingsbesök för servicestyrningens
servicebehov är avgiftsfria för klienten.

Kommunen får uppbära en månadsavgift för kontinuerlig och regelbunden service som ges
i hemmet samt långvarig boendeservice (vanligt serviceboende). Månadsavgiften fastställs
enligt servicetimmarnas antal, familjens storlek och klientens betalningsförmåga, som
antecknats i servicebeslutet. I avgiften ingår inte boendekostnader.

Kommunen får av klienten uppbära en skälig avgift för måltids-, klädvårds-, tvätt-, städnings-
och säkerhetstjänster, service som främjar delaktighet och social interaktion samt andra
motsvarande tjänster som stöder boende, då dessa ingår i klientplanen som ordnade
stödtjänster eller boendeservice (vanligt serviceboende).
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Enligt § 2 i klientavgiftslagen kan avgiften var högst lika stor som kostnaderna orsakade av
att producera tjänsten.

Antal servicetimmar

I service- och vårdplanen fastställer man antalet besök, innehållet av servicen och den
uppskattade tiden för servicen per månad, som ligger till grund för avgiftsprocenten. Även
ett distansvårdbesök (videosamtal) klassas som besök. Den uppskattade tiden jämförs med
den egentliga tid som använts hos klienten. Vid de klienter som sköts som pararbete beaktar
man helhetsarbetstiden hos klienten. För ett äkta par där båda makarna behöver
hemvårdens tjänster bereder man för båda parterna en egen service- och vårdplan.
Månadsavgiften som fastställs på basis av ett äkta pars inkomster delas mellan paret i
förhållande till den service de får.

Om servicetimmarnas antal varierar månatligen då avgiften fastställs, kan man använda en
betalningsprocent som motsvarar servicetimmarnas genomsnittliga antal. Servicetimmarna
beaktas som hela timmar så, att de avrundas till närmaste timme och halvtimmar avrundas
uppåt.

Familjens storlek

Serviceanvändare syftar på en eller flera personer. I fastställandet av familjens storlek
beaktas personer som lever i gemensamt hushåll, i äktenskap eller äktenskapsliknande
förhållanden, samt bådas minderåriga barn som lever med dem i samma hushåll. Andra
vuxna som bor i samma hushåll, exempelvis syskon eller familjens vuxna barn, fastställs
som separata hushåll. Då beaktar man enbart inkomsterna för den som egentligen använder
tjänsten, och hens hushåll har en medlem.

Betalningsförmåga och klientens månadsavgift

Avgiften får vara högst det antal som förevisas i 5 momentet av betalningsprocenten, av de
månadsinkomster som överskrider inkomstgränsen. Om det finns fler än sex personer höjs
inkomstgränsen med 350 euro för varje följande person.
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Inkomstgränserna är följande:

Betalningsprocenterna är följande:

Familjens
storlek,
personantal

Inkomstgräns,
€/mån.

Betalningsprocenterna enligt familjens storlek
Service
timmar 1 2 3 4 5 6 personer

eller fler

4 timmar eller färre 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
37 34,50 24,00 19,00 16,00 14,00 12,00

38 timmar eller
fler

fler

1 2 3 4 5 6

588 1 084 1 701 2 103 2 546 2 924

35,00 24,00 19,00 16,00 14,00 12,00
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En avgift som fastställts kan efterskänkas eller nedsättas, om det finns skäl därtill med
beaktande av den betalningsskyldiges utkomstmöjligheter, försörjningsplikt eller
vårdsynpunkter (Lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården). Om klienten inte vill
lämna uppgifter om sina regelbundna inkomster, fastställs avgiften för hemvården enligt den
högsta avgiftsklassen. Enligt § 2 lag om klientavgifter kan den avgift som tas ut för servicen
vara högst lika stor som kostnaderna för serviceproduktionen.

I service- och vårdplanen fastställer man antalet besök, innehållet av servicen och den
uppskattade tiden för servicen per månad, som ligger till grund för avgiftsprocenten. Vid de
klienter som sköts som pararbete beaktar man helhetsarbetstiden hos klienten. För ett äkta
par där båda makarna behöver hemvårdens tjänster bereder man för båda parterna en egen
service- och vårdplan. Månadsavgiften som fastställs på basis av ett äkta pars inkomster
delas mellan paret i förhållande till den service de får.

Om servicetimmarnas antal varierar månatligen då avgiften fastställs, kan man använda en
betalningsprocent som motsvarar servicetimmarnas genomsnittliga antal. Servicetimmarna
beaktas som hela timmar så, att de avrundas till närmaste timme och halvtimmar avrundas
uppåt.

Då vården inleds uppgörs tillsammans med klienten och vid behov med de anhöriga en
service- och vårdplan. I service- och vårdplanen fastställer man antalet besök, innehållet av
servicen och den uppskattade tiden för servicen per månad, som ligger till grund för
avgiftsprocenten. Den uppskattade tiden jämförs med den tid som i verkligheten använts för
klienten. Den uppskattade och den verkliga tid i medeltal som beräknas på basen av besök
justeras enligt behov eller senast efter två månader från det datum då avtalet har inletts.
Ändringen görs inte, om avvikelsen beror på en tillfällig ändring i servicebehovet.

Maskinell läkemedelsdosdispensering

Läkemedelsdispenseringen är en uppgift som omfattas av kommunens lagstadgade
skyldigheter som en del av den sjukvård som kommunen ansvarar för enligt hälso- och
sjukvårdslagen (1326/2010). Kommunen kan enligt 9 § i kommunlagen (410/2015) och 4 §
i lagen om planering av och statsunderstöd för social- och hälsovården (733/1992) till
exempel sköta läkemedelsdispenseringen själv eller köpa dosdispenseringsservicen från
ett apotek.

Sjundeå kommun anskaffar dosdispenseringsservicen via apoteket och kommunen står för
de kostnader som detta utgör. Läkemedelsdosdispensering är av trygghetsskäl ett bra
alternativ. Detta frigör även hemvårdspersonalens tid för annan vård och omsorg. Klienten
betalar själv för sina mediciner.

Rehabilitering i hemmet

Rehabilitering i hemmet är i huvudsak tillfällig och den är avsedd för seniorer vars
funktionsförmåga plötsligt har blivit nedsatt. Målet med rehabilitering i hemmet är att främja
deras funktionsförmåga så att de klarar sig hemma på egen hand och så självständigt som
möjligt.
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- Utvärderingsbesöket är avgiftsfritt.
- Endast hjälpmedelsbedömning eller bedömning av bostadens tillgänglighet är

avgiftsfri.
- För klienterna i regelbunden hemservice är rehabilitering i hemmet avgiftsfri

Rehabiliteringen i hemmet sker huvudsakligen i samband med hemvårdsbesöket.
- För tillfälliga hemservicens klienter kostar rehabiliteringen i hemmet 12 €/besök.
- Om hembesöket görs samtidigt av en fysioterapeut/ergoterapeut och

hemrehabiliterare, uppbärs endast en avgift.

Intäkter som beaktas då man fastställer klientavgiften för kontinuerlig och
regelbunden service som ges i hemmet samt långvarig boendeservice (vanligt
serviceboende)

Då avgiften fastställs beaktas tjänstens användares samt hens makes/makas (person som
lever i gemensamt hushåll i äktenskap eller äktenskapsliknande förhållanden) kontinuerliga
bruttoinkomster, det vill säga beskattningsbara förvärvs- och kapitalinkomster samt
skattefria inkomster med avdrag för kostnader orsakade av anskaffning av inkomster.

Som beskattningsbara inkomster kan beaktas de bekräftade beskattningsbara inkomster i
den senast utförda beskattningen höjt med det procentantal som Skatteförvaltningen med
stöd av lagen om förskottsuppbörd (1118/1996) 6 § 1 mom. årligen fastställer i sina beslut
om förskottsuppbörd och kalkylgrunderna för förskottsbetalningen.

Utöver löneinkomster beaktas pensioner (folkpension, familjepension, arbetspension,
pensioner som betalas ut på basen av en privat pensionsförsäkring, försörjningspension,
garantipension, i pensioner, med

undantag för folkpensionen, ingående förhöjningar som beror på försörjningsplikt),
vårdbidrag för pensionstagare, veterantillägg för veteraner som får vårdbidrag, extra
fronttillägg, FPA:s sjukdagpenning, moderskapspenning, studiepenning och stöd för
vuxenutbildning, barns hemvårdsstöd, FPA:s hemvårdsstöd, stöd för närståendevård,
hyresinkomst, dividendinkomster och möjliga andra inkomster. Dividendinkomster beaktas
i fastställandet av klientavgift ifall de överskrider 30 €/brutto per månad. Därtill beaktas andra
kapitalinkomster och livränta.

Bruttoinkomster beaktas för en bostads hyresinkomst. Bolagsvederlag godkänns som
avdrag. Från hyresinkomster dras även av obligatoriska kostnader riktade till fastigheten
(t.ex. fastighetsskatt, uppvärmning, fastighetsförsäkring, avfallsavgifter, vägskötselavgift,
sotningsavgift samt vatten- och avfallsavgift). Oundvikliga underhållskostnader och dylika
kostnader orsakade åt hyresvärden av hyresavtalet kan hyresvärden dra av i beskattningen
och de beaktas inte som avdrag.

Kontinuerliga eller årligen återkommande bidrag eller pris beaktas som inkomst till de delar
som de föreskrivs som beskattningsbar inkomst i inkomstskattelagen 82 § 2 mom.

Om inkomsterna fluktuerar beaktar man som månadsinkomst en genomsnittlig
månadsinkomst från de senaste 12 månaderna.
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Inkomster, som inte beaktas då man fastställer klientavgiften för kontinuerlig
och regelbunden service som ges i hemmet samt långvarig boendeservice
(vanligt serviceboende)

Som inkomst beaktas inte följande skattefria socialförmåner enligt
inkomstskattelagen 92 § bortsett från underhållsbidrag och vårdbidrag för
pensionstagare. Det veterantillägg som betalas som en del av vårdbidraget för
pensionstagare beaktas inte som inkomst.

Sociala förmåner enligt inkomstskattelagen 92 § är bl.a.: barnbidrag, vårdbidrag för
barn, barnförhöjning enligt folkpensionslagen, bostadsbidrag, handikappbidrag,
sjukvårds- och undersökningskostnader som betalas på basis av
olycksfallsförsäkring eller menersättning, militärunderstöd, fronttillägg, ersättningar
för kostnaderna för familjevård, underhållsersättning enligt lagen om
rehabiliteringspenning, underhållsersättning enligt lagen om arbetskraftspolitisk
vuxenutbildning, skatteåterbäringar och kalkylerad skogsinkomst.

Intäkter som beaktas då man fastställer klientavgiften för kontinuerlig och
regelbunden service som ges i hemmet samt långvarig boendeservice
(vanligt serviceboende)

Före avgiften bestäms ska följande avdrag göras från tjänstens användares
(månads)inkomster:

1) sådana underhållsbidrag som styrkts att hen ska utföra samt andra motsvarande
kostnader orsakade av hens faktiska familjeförhållanden;

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

3) förmån som hen ska betala i pengar och som har förbehållits för viss tid eller på
livstid i samband med fastighetsöverlåtelse;

4) sådan av domstol eller förmyndarmyndighet förordnad grundavgiften för
intressebevakarens arvode och vars storlek bestäms med stöd av 44 § 5 mom. i
lagen om förmyndarverksamhet (442/1999) samt lagen om
intressebevakningsfullmakt (648/2007) 22 § syftade fullmäktiges arvode dock högst
till beloppet av ovan avsedda grundavgift för intressebevakarens arvode.

Avvikande från ovan nämnda dras underhållsbidrag inte av, om mottagaren av
underhållsbidraget är klientens äkta make/maka, med vem klienten levt i
gemensamt hushåll omedelbart före långvarigt serviceboende.

Utöver det som nämnts ovan dras från inkomsterna av före flytt till långvarig
boendeservice klientens faktiska boendeutgifter högst enligt följande:
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· i fråga om ägarbostad de nödvändiga och skäliga utgifterna för ägarbostaden
under de senaste sex månaderna (beaktas klientens andel exempelvis
fastighetsskatt och skäliga uppvärmningskostnader, bostadsakties vederlag,
obligatorisk hemförsäkring)

· 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) (som andra oundvikliga kostnader beaktas exempelvis
obligatorisk hemförsäkring)

· det bruksvederlag för tre månader för en bostadsrättsbostad som avses i 16 § i
lagen om bostadsrättsbostäder (650/1990) och övriga nödvändiga och skäliga
kostnader för boendet (som andra oundvikliga kostnader beaktas exempelvis
obligatorisk hemförsäkring)

Avbrytning av servicens inverkan på klientavgiften

Avgift för vård som ges i hemmet och långvarig boendeservice uppbärs för tillfälligt
avbrott orsakad av klienten. Om servicen dock avbryts för över fem på varandra
följande dagar, uppbärs inte en avgift för den tid som överskrider fem dagar. Om
tjänsten avbryts på grund av kommunen eller för att klienten är på anstaltsvård,
uppbärs avgift inte heller för de nämnda fem dagarna. Om servicens avbrott räcker
hela månaden, uppbärs ingen avgift överhuvudtaget.

Nedsättning och efterskänkning av avgift

En avgift som fastställts kan efterskänkas eller nedsättas, om det finns skäl därtill
med beaktande av den betalningsskyldiges utkomstmöjligheter, försörjningsplikt
eller vårdsynpunkter (Lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården
734/1992).

Att nedsätta eller efterskänka avgiften ska vara prioriterat enligt lagen om
utkomststöd (1412/1997) sett till utkomststödet som syftas på.

Att nedsätta eller efterskänka klientavgiften har beskrivits noggrannare i ett eget
kapitel.

Tillfällig vård

Tillfällig hemvårdstjänst betyder sporadiska hembesök i överraskande eller ändrade
livssituationer, då servicebehovet räcker under två månader.
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Kriterier för tillfällig hemvård:

 Vårdbehovet är mera sällan än en gång per vecka eller pågår mindre än två
månader.

 Klienten har svårigheter att med följeslagare uppsöka behövlig service.

Servicen inom hemvården betraktas som tillfällig om den ges kortare tid än två
månader eller om man besöker klienten mera sällan än en gång i veckan.
Ytterst kort (max. 15 min.) tillfälligt - besök (t.ex.

ögondroppar, byte av smärtstillande plåster)
3,20 €

Tillfällig hemvård och hemrehabilitering;
- för tillfällig hemvård och hemrehabilitering uppbärs samma klientavgift

som för tillfällig hemsjukvård.

För det första hemrehabiliteringsbesöket uppbärs ingen avgift. Avgiften
uppbärs för max fyra besök per dygn.

Tillfällig hemsjukvård;

12,00 €

- annan än av läkare utfört hemsjukvårdsbesök 12,00 €
- läkares eller tandläkares hemsjukvårdsbesök

(gäller inte våra krigsveteraner)
18,90 €

Avgifter för stödservice

Enligt 9 § i socialvårdsförordningen ordnas stödservice som hemservice bl.a. i
fråga om måltids-, transportservice samt service som främjar socialt umgänge.
För service som inte avbokats debiteras avgift enligt taxan.

Prissättningen av följande tjänster bygger inte på bestämmelser utan på kommunens egen
prövning:

Måltidsservice

Hemtransporterad måltid, kommunens 10,00 €

Menumat-måltider 10,00 €

Möjligheten till hemtransporterade måltider och Menumat måltider är avsedd för personer,
som på grund av nedsatt funktionsförmåga eller av hälsoskäl inte själva kan hämta eller
tillreda sina måltider.

Tjänster för att uträtta ärenden (butik och tvätt) 16,90 €

Service erbjuds bara klienter med kontinuerlig hemvård.
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Rehabiliterande dagverksamhet

Syftet med den rehabiliterande dagverksamheten är att stöda seniorers, minnessjukas samt
mentalvårds- och missbrukarklienters hemmaboende. Verksamheten grundar sig på
verksamhet som främjar klientens rehabiliterande och sociala växelverkan.
Rehabiliterande dagverksamhet riktas främst mot äldre personer som bor hemma och vars
funktionsförmåga har försvagats. Verksamheten riktas till klienter som omfattas av
kommunens regelbundna hemvård eller privata tjänster eller behöver hjälp för att kunna
uppfylla kommunens kriterier för beviljande av hemvård. Beslut om beviljande av
rehabiliterande dagverksamhet fattas av en mångprofessionell arbetsgrupp.
Avgifter i rehabiliterande dagverksamhet

måltider 10,00 €
avgift för rehabiliterande dagverksamhet, utan skjuts 2,55 €
avgift för rehabiliterande dagverksamhet, mentalvårdsrehabilitering 0 €
dagverksamhet som ersätter anhörigledighet 1 x/vecka (utan skjuts)
(inkluderar avgift för rehabiliterande dagverksamhet och måltider)

7,75 €

resor den lägsta busstaxan, tur-retur 6,60 €

Trygghetstelefon

Servicen är stödservice enligt 9 § i socialvårdsförordningen, dvs. beviljas enligt prövning.
Trygghetstelefon beviljas i regel den sökande, då det är frågan om någon som bor
ensam och på grund av sjukdom eller handikapp känner sig otrygg eller då den sökande
efter utskrivning från sjukhuset behöver trygghetsservice dygnet runt under
rehabiliteringen.

Inkomstgränsen är 1 400 €/månad brutto.
Av särskilda skäl kan trygghetstelefon beviljas också för en person som lever i par-
förhållande. Då är inkomstgränsen 2 100 €/mån brutto.
Till bruttoinkomsterna räknas inte bostadsbidrag, fronttillägg eller handikappbidrag
/vårdbidrag för pensionstagare.

Trygghetstelefon beviljas tills vidare efter förmögenhetsprövning.
Grundtrygghetsavdelningen uppbär trygghetstelefonavgift 30,00 €/mån

Lunchsedel för krigsinvalider

Sedelns värde                                                                                                    10,00 €

Färdtjänst i enlighet med socialvårdslagen

Sjundeå kommun deltar som bäst (under tiden 4–12/2021) med grannkommunerna i
konkurrensutsättning av färdtjänster. I samband med konkurrensutsättningen bereds nya
verksamhetsdirektiv. Tills dess gäller de nedanstående verksamhetsdirektiven.
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Prissättningen av följande tjänster bygger inte på bestämmelser utan på kommunens egen
bedömning. Som stöd för hemvården beviljas färdtjänst enligt 9 § i socialvårdsförordningen
till personer som bor i eget hem eller i service- eller stödbostäder då det inte är fråga om
gravt handikappade personer som enligt lagen om service och stöd på grund av handikapp
har rätt till färdtjänst för handikappade eller fråga om personer i institutionsvård, där
färdtjänsten ingår i servicen. Avsikten med färdtjänsten är att erbjuda klienten stöd för att
sköta ärenden på egen hand och bo självständigt samt främja klientens sociala liv.

1) Färdtjänster ansöks om skriftligt med egen ansökan. Bedömningen av behovet av
färdtjänst bygger på en kartläggning av livssituationen, livsmiljön och den
funktionsnedsättning som följer av sjukdomar, dålig kondition och/eller handikapp. Till
stöd för beslutet kan man använda ett utlåtande av en sjukskötare i fråga om
hemvårdsklienter och av en läkare i fråga om andra. Behovet av färdtjänst ska framgå av
utlåtandet.

2) Vid bedömningen av behovet av färdtjänst utreds även den sökandes förmåga och
möjligheter att använda kollektivtrafik och kompletterande servicelinjer. I första hand
används dessa tjänster.

3) Om det i samma hushåll finns en bil till förfogande, beviljas i regel inte färdtjänst. Den
sökande ska lämna en skriftlig utredning om användning av familjens/egen bil i samband
med ansökan om färdtjänst.

4) Självrisken för stödtagaren är enligt gällande busstaxa.

5) Stödet beviljas tills vidare och vid behov för ett år i taget.

6) Stödet beviljas för resor för rekreation och för att uträtta ärenden. Stödet beviljas högst
åtta enkelresor i månaden inom klientens hemkommun.

7) Då det är fråga om ett par betraktas stödet som en personlig förmån.

Avgift för långvarigt effektiverat serviceboende, långvarig familjevård och
långvarig anstaltsvård som beviljats med stöd av socialvårdslagen

Kriterier för effektiverat serviceboende:

- Rikligt behov av vård dygnet runt (bl.a. hygien, medicinering, måltider, wc-besök).
- Behov av hjälp av åtminstone en vårdare och/eller behov av hjälpmedel för att röra

sig eller svårigheter att förflytta sig.
- RAVA åtminstone 2,8 och/eller MMSE under 17/30. Mentalvårds-, missbrukar- och

minnesproblem beaktas.
- Hemvårdens tjänster och/eller närståendevård har varit i bruk och de har konstaterats

vara otillräckliga eller inte kunnat påbörjas.
- Servicemöjligheter via klientens närstående, olika serviceproducenter och frivillig

verksamhet har kartlagts eller redan varit i bruk men hjälpen har inte varit tillräcklig.
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- Rehabiliteringsmöjligheter, t.ex. intervallvård och dagverksamhet har varit i bruk och
de stöder inte längre hemmaboende tillräckligt

- Det förekommer farliga situationer för klienten hemma eller utanför hemmet och
riskerna kan inte minskas med hjälp av de som deltar i vårdandet och inte heller med
teknologiska redskap

- Klienten stör mycket sin omgivning eller förorsakar farliga situationer för sig själv eller
för andra.

- I lägenheten har man gjort nödvändiga/möjliga omändringsarbeten. Ett hem i dåligt
skick eller ett opraktiskt hem ger inte rätt till en plats på ett effektiverat serviceboende.
Klienten hänvisas att flytta till en hyresbostad som är belägen nära centrum eller till
t.ex. bostäder som är avsedda för äldre.
Klienten handleds i möjliga stöd man kan få för att renovera lägenheten.

- Boende placeras enligt kommunens bedömning antingen i kommunens egen enhet
eller hos en privat serviceproducent som har konkurrensutsatts och blivit godkänd
med beaktande av resultatet från konkurrensutsättningen.

- Om klienten inte tar emot den plats som erbjuds, upphör ansökan att gälla
- Om klientens vårdbehov ändras, bedöms behovet av effektiverat serviceboende på

nytt.

Av en klient inom långvarigt effektiverat serviceboende uppbärs utöver serviceavgiften hyra
i Sjundeå kommuns enheter enligt följande:

Villa Charlotta och Azalea
Hyra

för enkelrum 411,40
€/mån.

för dubbelrum 209,00
€/mån.

Kommunen får uppbära av klienten en månadsavgift för långvarigt effektiverat
serviceboende, långvarig familjevård och långvarig anstaltsvård, då servicen
bedöms från att den börjat ta minst tre månader eller om tjänsten faktiskt tagit minst
tre månader.

Avgiften får vara högst 85 % av klientens månadsinkomster, från vilka man gjort
avdrag i enlighet med klientavgiftslagen.

Om klienten omedelbart före servicen börjat bott i gemensamt hushåll i äktenskap
eller samboförhållande och hens inkomster är större än makens/makans inkomster,
bestäms avgiften på basis av makarnas sammanräknade månadsinkomster. Då får
avgiften vara högst 42,5 % av makarnas sammanräknade månadsinkomster, av
vilka gjorts avdrag enligt klientavgiftslagen. Om dock båda makarna är i långvarig
effektiverad serviceboende, är avgiften 85 % av klientens månadsinkomster.

Kommunen ska då avgiften fastställs sörja för att det till klientens personliga bruk
blir disponibla medel, som för klienter inom långvarigt effektiverat serviceboende



20

och långvarig familjevård är minst 164 euro i månaden och för klienter inom
långvarig anstaltsvård 110 euro i månaden. Det ovan reglerade eurobeloppet
justeras vartannat år i enlighet med arbetstagarens pensionslags (395/2006) 98 §
syftade ändringar i arbetspensionsindex.

För tjänster anknutna till effektiverat serviceboende får man inte uppbära separat
avgift för stödtjänster (måltidstjänst, städ- och klädvård) utan de ingår i klientens
serviceavgift.

Inkomster som grund för avgift för långvarigt effektiverat serviceboende och
långvarig anstaltsvård

Då man fastställer avgiften beaktas som månadsinkomst klientens kontinuerliga
eller årligen återkommande erlagda inkomster efter förskottsinnehållning och
förskottsbetalning från kostnader orsakade av förvärvsinkomst avdragna och
skattefria inkomster.

Om klientens avgift föreskrivs på basis av klientens och dennes makes/makas
sammanräknade månadsinkomster, tar man dessutom makens/makans
motsvarande inkomster i beaktande som månadsinkomst.

Som inkomst beaktas inte skattefria sociala förmåner som syftas på i
inkomstskattelagen (1535/1992) § 92, bortsett från handikappstöd (för person under
16 år och över 16 år) och vårdbidrag för pensionstagare. Studiepenning och stöd
för vuxenutbildning beaktas som inkomster.  Hemvårdsstöd för barn beaktas som
inkomst.

Det veterantillägg som betalas som en del av vårdbidraget för pensionstagare och
extra fronttillägg beaktas inte som inkomst. Som inkomst beaktas inte heller det
underhållsbidrag för barn som syftas på i 4 § i lagen om barns underhåll.

Kontinuerliga eller årligen återkommande bidrag eller pris beaktas som inkomst till
de delar som de föreskrivs som beskattningsbar inkomst i inkomstskattelagen 82 §
2 mom.

Som inkomster räknas också inkomster från egendom, såsom hyres- och
dividendinkomster.  Dividendinkomster beaktas i fastställandet av klientavgift ifall
de överskrider 30 €/netto per månad. Kalkylerad skogsinkomst beaktas inte som
inkomst.

Om klientens eller hens makes/makas inkomster fluktuerar beaktar man som
månadsinkomst en genomsnittlig månadsinkomst från de senaste 12 månaderna.

Avdrag som görs från inkomsterna i långvarigt effektiverat serviceboende
och långvarig anstaltsvård

Före avgiften föreskrivs ska från klientens månadsinkomster dras av:

1) sådana underhållsbidrag som styrkts att hen ska utföra samt andra motsvarande
kostnader orsakade av hens faktiska familjeförhållanden;
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2) sådan av en skiftesman eller domstol förordnad gottgörelse enligt lagen om
upplösning av sambos gemensamma hushåll (26/2011) som hen ska betala i
pengar,

3) förmån som hen ska betala i pengar och som har förbehållits för viss tid eller på
livstid i samband med fastighetsöverlåtelse;

4) sådan av domstol eller förmyndarmyndighet förordnad grundavgiften för
intressebevakarens arvode och vars storlek bestäms med stöd av 44 § 5 mom. i
lagen om förmyndarverksamhet (442/1999) samt lagen om
intressebevakningsfullmakt (648/2007) 22 § syftade fullmäktiges arvode dock högst
till beloppet av ovan avsedda grundavgift för intressebevakarens arvode. Som
avdrag godkänns mot kvitto högst 450 euro/år. Ifall bruttoårsinkomsten är 14 000
euro eller mindre är det avdrag som godkänns högst 330 euro. Avdraget delas på
12 månader.

Avvikande från ovan nämnda dras underhållsbidrag inte av, om mottagaren av
underhållsbidraget är klientens äkta make/maka, med vem klienten levt i
gemensamt hushåll omedelbart före långvarig familjevård, långvarigt effektiverat
serviceboende eller långvarig anstaltsvård inletts.

Utöver det som nämnts ovan dras från inkomsterna av före flytt till långvarig
boendeservice klientens faktiska boendeutgifter högst enligt följande:

• i fråga om ägarbostad de nödvändiga och skäliga utgifterna för ägarbostaden
under de senaste sex månaderna (beaktas klientens andel exempelvis
fastighetsskatt och skäliga uppvärmningskostnader, bostadsakties vederlag,
obligatorisk hemförsäkring)

• 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) (som andra oundvikliga kostnader beaktas exempelvis
obligatorisk hemförsäkring)

• det bruksvederlag för tre månader för en bostadsrättsbostad som avses i 16 § i
lagen om bostadsrättsbostäder (650/1990) och övriga nödvändiga och skäliga
kostnader för boendet (som andra oundvikliga kostnader beaktas exempelvis
obligatorisk hemförsäkring)

Särskilda avdrag som görs från inkomsterna i långvarigt effektiverat
serviceboende och långvarig familjevård

Då man beslutar storleken på den avgift som uppbärs för långvarigt effektiverat
serviceboende ska kommunen dra av från inkomsterna som är grund för avgiften
skäliga boendekostnader, som orsakas av långvarigt effektiverat serviceboende.
Från boendeutgifterna drar man av det boendestöd som betalas ur statens medel.
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Kommunen ska dessutom då den beslutar storleken på avgiften som uppbärs för
långvarigt effektiverat serviceboende och långvarig familjevård dra av från
inkomsterna som är grund för avgiften kostnaderna för läkemedel, kliniska
näringspreparat och salvbaser som föreskrivits av en i lagen om yrkesutbildade
personer inom hälso- och sjukvården (559/1994) avsedd yrkesutbildad person inom
hälso- och sjukvården, för vilka kostnader klienten har rätt att få ersättning med stöd
av sjukförsäkringslagen.

Kostnaderna för läkemedel dras av från de inkomster som utgör grund för
bestämmandet av avgiften, till det belopp som de läkemedelskostnader som
orsakats klienten uppgår till enligt utredning som lämnas av klienten eller dennes
företrädare, dock högst till beloppet av den årssjälvrisk som avses i 5 kap. 8 § i
sjukförsäkringslagen (år 2021 är årssjälvrisken 579,78 euro). Klienten behöver
inte uppvisa verifikat för dessa läkemedelskostnader, utan för hen görs
automatiskt ett läkemedelsavdrag, som på månadsnivå motsvarar
årssjälvrisken för läkemedel ersätta av FPA det vill säga läkemedelstaket. År
2021 innebär detta ett månatligt läkemedelsavdrag på 48,32 euro (579,78 €/12).

Kostnaderna för andra läkemedel, kliniska näringspreparat och salvbaser än de som
är ersättningsgilla enligt sjukförsäkringslagen dras av efter ansökan av klienten eller
hens företrädare, till den del som den yrkesutbildade person som inom hälso- och
sjukvården som har föreskrivit dem har bedömt att de är behövliga för klientens
hälsa, och på dem ska uppvisas verifikat.

Avbrytning av servicens inverkan på klientavgiften

Kommunen får uppbära en avgift för långvarigt effektiverat serviceboende, långvarig
familjevård och långvarig anstaltsvård, trots att servicen skulle avbrytas tillfälligt på
grund av klienten. Om servicen dock avbyts för över fem på varandra följande dagar,
uppbärs en avgift inte för den tid som överskrider fem dagar. Om tjänsten avbryts
på grund av kommunen eller för att klienten är på anstaltsvård, uppbärs avgift inte
heller för de nämnda fem dagarna. Om servicens avbrott räcker hela månaden,
uppbärs ingen avgift överhuvudtaget.

Hyran uppbärs för hela månaden.

Hyra debiteras tills bostaden är tömd.

Serviceavgift

Kortvarig boendeservice 48,90 €/dag
Dagvård på en serviceboendeenhet (max. 8 h) 22,50 €/dag
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Effektiverat serviceboende som köptjänst

På privata enheter för effektiverat serviceboende betalar de boende hyra för sitt boende till
vårdhemmet samt serviceavgifter för de tjänster de använt i förhållande till sina inkomster
enligt de taxor kommunen fastställt.

Stödtjänster för långvarig boendeservice och avgifter och hyra gällande
tjänster anknutna till boendeservice

Kommunen får av klienten uppbära en skälig avgift för måltids-, klädvårds-, tvätt-,
städnings- och säkerhetstjänster, service som främjar delaktighet och social
interaktion samt andra motsvarande tjänster som stöder boende, då dessa ingår i
klientplanen som ordnade stödtjänster eller boendeservice (vanligt serviceboende).

Avgifter som uppbärs av en klient inom långvarig boendeservice (vanligt
serviceboende) är utöver serviceavgiften (vård och omsorg) även måltider,
stödtjänster och hyra.

Avgifter för anstaltsvård

Kortvarig anstaltsvård 48,90 €
(Förordning om klientavgifter inom social- och hälsovården 912/1992, 12 §)
(räknas till avgiftstaket)

Vård och uppehälle per vårddag (dock inte hos dem som inte har fyllt 18 år till den del
vårddagarna är fler än sju under ett kalenderår).
Efter att avgiftstaket överskridits debiteras högst 22,50 euro per vårddag (avgiftstaket är
683 euro per kalenderår).

Avgifter för dag- och nattvård (13 §) 22,50 €
(räknas till avgiftstaket)

Vård endast om dagen (dagvård) eller om natten (nattvård) under dygnet (dock inte hos
dem som inte har fyllt 18 år till den del vårddagarna är fler än sju under ett kalenderår).

Avgifter för rehabilitering (14 §) 16,90 €
Rehabilitering (medicinsk rehabilitering) som ges handikappade och utvecklingsstörda i
form av anstaltsvård per vårddag.
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Avgifter för anstaltsvård under närståendevårdarens ledighet

Klientavgiften för de ersättande tjänsterna vid lagstadgad ledighet för närståendevårdare
är 11,40 €/dygn vid vårdhem och anstalter (Lagen om ändring av lagen om klientavgifter
inom social- och hälsovården, 387/2008, 6 b §).

3 Stöd för närståendevård

Stöd för närståendevård är en form av lagstadgad socialservice, som kommunen ska
anordna inom ramen för sina anslag (Lag om stöd för närståendevård, 937/2005). Med stöd
för närståendevård avses en helhet som omfattar närståendevård för den vårdbehövande
samt övrig social- och hälsovård som definieras i vård- och serviceplanen. Enligt 3 § i lagen
om stöd för närståendevård kan kommunen bevilja stöd om:

- Någon på grund av nedsatt funktionsförmåga, sjukdom, handikapp eller av någon
annan motsvarande orsak behöver vård eller annan omsorg i hemförhållanden

- En anhörig till den vårdbehövande eller någon annan som står den vårdbehövande
nära är beredd att ansvara för vården och omsorgen med hjälp av nödvändiga
tjänster.

- Vårdarens hälsa och funktionsförmåga svarar mot de krav som närståendevården
ställer, närståendevården tillsammans med andra behövliga social- och
hälsovårdstjänster är tillräcklig med tanke på den vårdbehövandes välbefinnande,
hälsa och säkerhet.

- Den vårdbehövandes hem är till sina sanitära och övriga förhållanden lämplig för den
vård som skall ges där.

- Beviljande av stöd bedöms vara förenligt med den vårdbehövandes bästa.

Stöd för närståendevård är en förmån som beviljas efter prövning inom ramen för anslaget
i kommunens budget. Avtalen om stöd för närståendevård ingås i regel tills vidare. Av
särskilda skäl kan avtal även ingås på viss tid.

Utvärdering av vårdbehovet

Stödet beviljas utgående från en bedömning av den vårdbehövandes och
närståendevårdarens funktionsförmåga och resurser. Bedömningen består av
observationer, intervjuer med den vårdbehövande och närståendevårdaren samt en
prövning av funktionsförmågan som görs vid första
utvärderingsbesöket/uppföljningsbesöket. Utvärdering av vårdbehovet för den
vårdbehövande utvärderas i en mångprofessionell arbetsgrupp.

För personer över 65 år görs prövningen med hjälp av en RAVA-mätare och MMSE-test
(Mini - Mental State Examination, ett minitest avsett för bedömning av kognitiva funktioner)
samt vid behov GDS-mätare och CERAD-test. I fråga om närståendevård för den
psykiatriska vårdens klienter tas även hänsyn till eventuell psykisk sjukdom. För personer i
åldern 18–64 används även vid behov andra mätare. De ovannämnda mätarna är
riktgivande och agerar som stöd för utvärderingen.
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För personer under 65 år används blanketten ”Mätare gällande funktionsförmåga och
vårdberoende”. I utvärderingsblanketten särskiljs följande delområden; kommunikation,
sensomotorisk förmåga, fysiska faktorer, självreglering och förmåga att klara sig själv och
socialt. Ett kriterium vid bedömande av närståendevårdsstöd för barn är att barnet på grund
av sjukdom eller handikapp har behov av särskild vård i förhållande till barn i samma ålder.
Stöd för närståendevård i barnfamiljer utvärderas individuellt och ”Mätaren gällande
funktionsförmåga- och vårdberoende” är riktgivande och agerar som stöd för utvärderingen.

Närståendevård är hjälp utgående från personliga vård- och servicebehov, och inte endast
för utförande av ärenden utanför hemmet eller hemvårdsuppgifter. För alla
ålderskategorier krävs C-läkarutlåtande (max 6 mån. gammal) i samband med det första
utvärderingsbesöket och vid behov även utlåtanden av andra sakkunniga för att bedöma
funktionsförmågan och vårdbehovet. Vid behov kan man även kräva C-utlåtande och/eller
andra sakkunnigutlåtande i samband med uppföljningsbesöken.

Avtal om stöd för närståendevård

Med ett avtal om närståendevård avses ett uppdragsavtal om ordnande av närståendevård
som ingåtts mellan vårdaren och den kommun som svarar för ordnandet av vården (2 § i
lagen om stöd för närståendevård).
En vård- och serviceplan skall bifogas avtalet (8 §). Avtalet ska innehålla uppgifter om
vårdarvode och betalningssätt, rätt till lediga dagar enligt 4 § 1 mom., avtalstid för
tidsbegränsade avtal och utbetalning av vårdarvodet när vården avbryts av skäl som beror
på vårdaren eller av andra än hälsoskäl som beror på den vårdbehövande.

Den vård- och serviceplan som bifogas avtalet anger omfattningen av och innehållet i den
vård som närståendevårdaren ger och omfattningen av och innehållet i andra social- och
hälsovårdstjänster som den vårdbehövande behöver. Planen tar även upp omfattningen av
och innehållet i de socialvårdstjänster som ska stödja närståendevårdarens vårduppdrag
samt hur vården av den vårdbehövande ordnas under vårdarens ledighet, besök som hänför
sig till hälso- och sjukvård eller annan frånvaro (§ 7 i lagen om stöd för närståendevård). Till
klienten kan man utse en egenvårdare enligt behovsutvärderingen (socialvårdslagen 42 §).

Stödet för närståendevård kontrolleras minst en gång per år i samband med hembesök.
Kontrollen görs också alltid när den vårdbehövandes vårdbehov eller något annat i
situationen ändras. Vid behov begärs ett nytt läkar-/sakkunnigutlåtande i samband med
kontrollen och vård- och serviceplanen uppdateras.

Beslut om stöd för närståendevård

Beslut om närståendevård fattas alltid skriftligt. Beslutet ges åt både den vårdbehövande
och vårdaren, från vilket framgår den beviljade ersättningen samt beslutets giltighetstid. Om
beslutet är delvis eller helt nekande, bör grunderna för avslaget meddelas i beslutet.
Ansökan gällande stöd för närståendevård behandlas i den takt den kommit till kommunen.
Stödet för närståendevård utbetalas från början av den månad då ansökan kommit till
kommunen. Undantagsfall görs då klientens omständigheter förutsätter en senare tidpunkt.
Stödet för närståendevård beviljas inte retroaktivt.
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Närståendevårdaren

Vårdaren ska vara en anhörig till den vårdbehövande eller någon annan som står den
vårdbehövande nära och ska ha en hälsa och funktionsförmåga som svarar mot de krav
som vården ställer. Närståendevårdaren och den vårdbehövande torde bo i samma hushåll
eller i varandras omedelbara närhet.

En person kan vara vårdare, om den vårdbehövande godkänner personen som vårdare och
om personen är lämplig för uppdraget i fråga om ålder, kondition och livssituation. Då man
fattar beslut om stöd för närståendevård utvärderas helhetsmässigt om vårdaren klarar av
de uppgifter som närståendevården omfattar. I utvärderingen tar man i beaktande
närståendevårdarens

- fysiska och psykiska hälsotillstånd, eventuella sjukdomar och deras behov av
vård

- funktionsförmåga och resurser, som att klara av dagliga sysslor - sociala nätverk

Krav kan också ställas på utlåtande av läkare och/eller av någon annan expert inom social-
och hälsovård när det gäller vårdarens lämplighet för vårdarbetet.

Vårdaren har inte ett arbetsavtal med kommunen eller den vårdbehövande.  Vårdarens
pensionsskydd följer pensionslagen för den offentliga sektorn (81/2016). Kommunen har
försäkrat närståendevårdaren enligt lagen om olycksfall i arbete och om yrkessjukdomar
(459/2015).

Stödet för närståendevård kan ha inverkan på förmåner från FPA och
arbetskraftsförvaltningen. Vårdaren ska själv kontrollera vilka effekter stödet har på andra
förmåner hen får. Stödet för närståendevård är skattepliktig inkomst och för utbetalning av
arvode krävs skattekort. Om närståendevårdaren vill kan man komma överens om att sänka
vårdarvodet för alla vårdarvodens del.

Behovet att utvärdera närståendevårdarens hälsotillstånd kartläggs årligen/vid behov
genom ett utvärderingsbesök eller om det sker förändringar i klientens/närståendevårdarens
förmåga (t.ex. Cope-utredning). Vid behov hänvisas närståendevårdaren till
hälsogranskning och/eller läkarmottagning.

Ansökan

Stöd för närståendevård ska sökas skriftligt. Ansökan fås från nätsidan www.sjundea.fi eller
genom att hämta den från kommunhusets info-punkt.

Gradering av stödet

Stödet för närståendevård är graderat i fyra klasser efter behovet av vård och omsorg
och vårdarvodena för 2021 är följande i de olika klasserna:
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Grupp Vårdarvode €/mån.

I 413,45 €/mån*
II 577,58 €/mån*
III 836,14 €/mån*
IV 1381,10 €/mån*
* indexjusteras i december varje år

Vårdarvodesklass 1

3.6.1.1 Vuxna och personer över 65 år, RAVA-index 2,0–2,49 och/eller MMSE < 18/30

Den vårdbehövande behöver inte vård dygnet runt men behöver daglig vård, omsorg, stöd,
handledning och/eller tillsyn i vardagliga sysslor på grund av nedsatt funktionsförmåga,
sjukdom eller handikapp. Närståendevårdaren svarar för att i den vårdbehövandes vård-
och serviceplan bokföra vård, särskild omsorg, stöd och/eller övervakning med stöd av
behövliga tjänster.

Den vårdare som hör till denna grupp förvärvsarbetar eller så är det möjligt för hen att
förvärvsarbeta på del- eller heltid.

Behovet av vård och omsorg förutsätter inte i huvudsak vård på natten. Utan närståendevård
skulle den vårdbehövande behöva hemvårdarens hjälp ett flertal gånger om dygnet eller
normalt serviceboende. Förutsätter i regel att klienten har beviljats vårdbidrag av FPA.

Närståendevård i denna vårdarvodesklass är krävande och bindande.

3.6.1.2 Personer under 65 år samt barn under 18 år

Den vårdbehövande behöver inte vård dygnet runt men är i riklig utsträckning i behov av
daglig, fortlöpande eller nästan fortlöpande vård, omsorg, stöd, handledning och/eller tillsyn
i många vardagliga funktioner på grund av nedsatt funktionsförmåga, sjukdom eller
handikapp. Närståendevårdaren svarar för att i den vårdbehövandes vård- och serviceplan
bokföra vård, särskild omsorg, stöd och/eller övervakning med stöd av behövliga tjänster.

Vården är därför mera krävande och bindande jämfört med ett friskt barn eller en ungdom i
samma ålder. Behovet av vård och omsorg förutsätter inte i huvudsak vård på natten.

Den vårdare som hör till denna grupp förvärvsarbetar eller så är det möjligt för hen att
förvärvsarbeta på del- eller heltid. Närståendevårdaren har rätt till tre dygn ledigt per månad.
Stöd för närståendevård i familjen utvärderas per fall och ”Mätaren gällande
funktionsförmåga- och vårdberoende” är riktgivande och agerar som stöd för utvärderingen.
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Vårdarvodesklass 2

3.6.2.1 Vuxna och personer över 65 år, RAVA-index 2,50–2,99 och/eller MMSE < 18/30

Den vårdbehövande behöver daglig vård, omsorg, stöd, handledning och/eller tillsyn för att
klara av vardagen på grund av nedsatt funktionsförmåga, sjukdom eller handikapp.
Närståendevårdaren svarar för att i den vårdbehövandes vård- och serviceplan bokföra
vård, särskild omsorg, stöd och/eller övervakning med stöd av behövliga tjänster.

Den vårdbehövande kan inte lämnas ensam under längre perioder, och hon eller han kan
inte klara sig enbart med assistans av hemvården. I regel förutsätts att klienten har beviljats
vårdbidrag med förhöjt belopp av Folkpensionsanstalten.

Den vårdbehövande som inte får närståendevård skulle behöva vård dygnet runt utanför
hemmet t.ex. inom intensifierat serviceboende eller i anstaltsvård. Närståendevård i denna
vårdarvodesklass är antingen mycket krävande och bindande eller krävande och mycket
bindande.

3.6.2.2 Personer under 65 år samt barn under 18 år

Den vårdbehövande är i riklig utsträckning i behov av daglig, fortlöpande eller
nästan fortlöpande vård, omsorg, stöd, handledning och/eller uppsyn dygnet runt
på grund av nedsatt funktionsförmåga, sjukdom eller handikapp.
Närståendevårdaren svarar för att i den vårdbehövandes vård- och serviceplan
bokföra vård, särskild omsorg, stöd och/eller övervakning med stöd av behövliga
tjänster.

Vården är mycket mera krävande och bindande jämfört med ett friskt barn eller en frisk
vuxen i samma ålder. Den vårdbehövande behöver vård och omsorg även nattetid. Vården
och omsorgen som behövs nattetid är återkommande och regelbunden. Om vårdbehovet är
ringa nattetid, kommer vården dagtid att vara mycket riklig. Vårdarbetet förutsätter av
närståendevårdaren i regel arbetsinsats dygnet runt. Stöd för närståendevård i familjen
utvärderas per fall och ”Mätaren gällande funktionsförmåga- och vårdberoende” är
riktgivande och agerar som stöd för utvärderingen.

Vårdarvodesklass 3

Närståendevård i denna vårdarvodesklass är alltid både mycket krävande och mycket
bindande.

3.6.3.1 Vuxna och personer över 65 år, RAVA-index 3,0–3,49 och/eller MMSE < 13/30

Den vårdbehövande är i riklig utsträckning i behov av daglig vård, särskild omsorg,
stöd, handledning och/eller tillsyn för att klara sig i vardagen på grund av nedsatt
funktionsförmåga, sjukdom eller handikapp. Den vårdbehövande kan inte bo ensam
och hen kan inte klara sig enbart med hjälp av hemvården. Närståendevårdaren
svarar för att i den vårdbehövandes vård- och serviceplan bokföra vård, särskild
omsorg, stöd och/eller övervakning med stöd av behövliga tjänster i den mån att
hen inte har möjligt att förvärvsarbeta.
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Vårdarbetet förutsätter en heldagsinsats.

I regel förutsätts att klienten har beviljats vårdbidrag med förhöjt belopp av
Folkpensionsanstalten.

Den vårdbehövande som inte får närståendevård skulle behöva vård dygnet runt utanför
hemmet t.ex. inom intensifierat serviceboende eller i anstaltsvård.

3.6.3.2 Personer under 65 år samt barn under 18 år

Den vårdbehövande behöver, sett till personer i samma ålder, rikligt med
kontinuerlig vård, omsorg och övervakning dygnet runt.

Vården är mer krävande och bindande jämfört med ett barn/en vuxen i samma ålder
samt förutsätter av föräldrarna övervakning, vård och omsorg som överskrider
vanligt föräldraskap tidsmässigt i sådan mån att det inte är möjligt för hen att
förvärvsarbeta/huvudsakligen studera utanför hemmet.

Den vårdbehövande är helt beroende av hjälp och tillsyn i dagliga personliga och
andra funktioner. Den vårdbehövande kan inte vara ens en kort stund ensam.
Närståendevårdaren svarar för att i den vårdbehövandes vård- och serviceplan
bokföra vård, särskild omsorg, stöd och/eller övervakning med stöd av behövliga
tjänster.

Den vårdbehövande som inte får närståendevård skulle behöva vård dygnet runt utanför
hemmet t.ex. inom intensifierat serviceboende eller i anstaltsvård.

Vårdarvodesklass 4 (specialklass)

Till denna grupp hör klienter som befinner sig i en särskilt tung övergångsfas när det gäller
vård och omsorg (behöver vård dygnet runt) och som inte kan bo ensamma, t.ex. klienter
som får terminalvård hemma i enlighet med den vårdbehövandes och dennas anhörigas
och närståendes vilja. Bedömningen av vårdbehovet bygger på läkarens beslut. Avtalet
gäller för viss tid (3 mån.) och ska genomgå kontroll innan tiden gått ut. Vårdaren är på
grund av en övergångsfas i vården kortvarigt förhindrad att arbeta eller studera på heltid.
Enligt 5 § i lagen om stöd för närståendevård gäller inte rätten till förhöjt belopp om vårdaren
under denna tid har arbetsinkomster som inte är ringa. Rätten till förhöjt belopp gäller inte
heller om vårdaren under samma tid har rätt till bidrag som ska ersätta förlorad
förvärvsinkomst (t.ex. alterneringsersättning eller specialvårdspenning för föräldrar till barn
under 16 år enligt sjukförsäkringslagen).

Sänkning av stödet för närståendevård

Regelbunden periodisk vård gör närståendevården mindre bindande och krävande för deras
del som man för vården betalar mer än det lägsta arvodet. Arvodet sänks jämnt månatligen
enligt följande:



30

- Kortvarig vård dygnet runt i en vecka (7 dagar) följt av närståendevård hemma i tre
veckor under en månad leder till sänkning av arvodet med 25 % per månad.

- Kortvarig vård dygnet runt i två veckor (14 dagar) följt av närståendevård hemma i
två veckor under en månad leder till sänkning av arvodet med 50 % per månad.

- Till den vårdbehövande har man beviljat personlig hjälp eller hen använder hemvård
eller vårdhjälp som kommer till hemmet eller barnfamiljers hemtjänst över 40 h/vecka.

- Personlig assistent enligt handikapplagen inverkar på vårdarvodet enligt följande;

1. personlig assistent har beviljats för under 20 h/vecka, vårdarvodet minskar 60
€/månad

2. personlig assistent har beviljats för över 20 h/vecka, vårdarvodet minskar 110
€/månad

I alla klasser påverkas prövningen av stödet för närståendevård av vem som har
huvudansvaret för vården. Om vården uppfyller kriterierna för bindande och krävande
närståendevård, men ansvaret för vården i huvudsak vilar på någon annan än
närståendevårdaren, kan kommunen sänka stödet för närståendevård till en lägre klass
eller helt låta bli att bevilja stöd.

Ifall flera av tjänster som sänker stödet för närståendevård förverkligas görs enbart en
sänkning på basis av den högsta sänkingsgrund.

Lagstadgad fritid för vårdaren

Enligt 4 § i lagen om stöd för närståendevård har en närståendevårdare rätt till tre (3) dygn
ledigt per sådan kalendermånad under vilken hen oavbrutet eller med få avbrott varit bunden
vid vården dygnet runt eller fortgående varje dag. Vårdaren anses vara bunden vid vården
dygnet runt oberoende av om den vårdbehövande regelbundet en liten del av dygnet anlitar
social- eller hälsovårdstjänster som ordnas utanför hemmet eller får rehabilitering eller
undervisning.

Vårdaren kan välja att vara ledig regelbundet varje månad eller spara lediga dagar och ta ut
dem i en längre period. De lediga dagarna i närståendevården ska användas under samma
kalenderår eller senast före utgången av februari påföljande år. Överenskommelsen om
vårdarens lediga tid tar även upp frågan om vilken vårdform som lämpligen kan ersätta
närståendevården i den vårdbehövandes och vårdarens individuella situation.

I sista hand är det dock kommunen som beslutar tidpunkten för ledigheten per
kalendermånad och hur man ordnar vården under närståendevårdarens ledighet.
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Vårdaren ges möjlighet till fritid på något av följande sätt:

- Den vårdbehövande ges intervallvård eller kortvarig vård på vårdhem eller anstalt,
korttids- och veckoslutsplatser eller anställa en vårdare hem.

- Rehabiliterande dagverksamhet 1 gång/vecka för personer över 65 år.

- De lediga dagarna kan också ordnas så att det antal timmar som ledigheten motsvarar
delas upp på flera perioder som är kortare än ett dygn. Då ersätts ett dygn (24 h) i
huvudsak med högst 8 h timvård.

- De lediga dagarna kan ordnas genom uppdragsavtal för en tillfällig familjevårdare på
68,90 €/dygn. Som familjevårdarens vårddygn räknas varje påbörjad kalenderdag (t.ex.
fre-sö = 3 dygn)

- Att ta ut lagstadgad ledighet (3 dygn/mån.) minskar inte vårdarvodets belopp.

- Kommunen ansvarar för uppföljningen av de lagstadgade ledigheterna.
Närståendevårdaren ska meddela kommunen. Om användningen av sina lediga dagar
senast under den följande månaden.

Klientavgift

Kommunen fattar alltid beslut om avgifter för service som den ger till stöd för
närståendevården. Avgifterna för servicen kan fastställas utgående från de allmänna
bestämmelserna om avgifter. Klientavgiften för de ersättande tjänsterna vid lagstadgad
ledighet för närståendevårdaren är 11,40 €/dygn vid vårdhem och anstalter. (6 b § i lagen
om ändring av lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården, 387/2008).

I dagverksamheten är klientavgiften 7,75 €/dygn. Avgiften för servicen kan sänkas eller
efterskänkas enligt 11 § i lagen om klientavgifter.

Upphörande och avbrott i utbetalningen

Orsaker angående den vårdbehövande / Orsaker angående närståendevårdaren

Stödet för närståendevård upphör, när villkoren för stödet inte längre uppfylls, beroende på
antingen den vårdbehövande eller vårdaren. Närståendevårdaren är skyldig att omedelbart
underrätta staden om ändringar i förhållandena som inverkar på utbetalningen av stödet.
När villkoren för stödet avslutas permanent, betalas stödet ut högst till slutet av månaden
för förändring.

Lagen om närståendevård fastställer inga särskilda kriterier för uppsägning. Avtalet om
stöd för närståendevård kan sägas upp omedelbart, om den vårdbehövandes intressen inte
längre tillgodoses och hens hälsa eller säkerhet äventyras av vården. Vårdarens dåliga
kondition kan utgöra grund för hävning av avtalet.

Om närståendevårdaren insjuknar så att hen inte kan vara vårdare avbryts utbetalningen av
stödet efter två (2) dygn. Om närståendevårdaren insjuknar är kommunen skyldig att ordna
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vård för den vårdbehövande. Den vårdbehövande betalar normal klientavgift för vården
under vårdarens sjukdomstid. Om närståendevårdaren omkommer avslutas
närståendevårdsavtalet och betalningen av vårdarvodet omedelbart.

Oavsett uppsägningstiden upphör avtalet att gälla vid utgången av den månad då vården
blivit obehövlig till följd av död eller förändringar i den vårdbehövandes hälsotillstånd. I fall
där närståendevården avbryts tillfälligt av skäl som beror på den vårdbehövandes
hälsotillstånd, avbryts utbetalningen av vårdarvodet efter en månad.

En utlandsresa som tar högst en månad tillsammans med den vårdbehövande påverkar inte
betalningen av arvodet. Närståendevårdaren är skyldig att meddela den vårdbehövandes
kontaktperson ifall hen reser utomlands tillsammans med den vårdbehövande för en period
som är mer än en månad. Betalningen av vårdarvodet avbryts då en utlandsresa räcker
längre än en månad. Ifall närståendevårdaren är hindrad från att vårda den vårdbehövande
under deras utlandsresa är kommunen inte skyldig att ordna vård för den vårdbehövande
utomlands. Den frivilliga olycksfallsförsäkringen som kommunen ordnar gäller inte under
utlandsresan.

Om den vårdades funktionsförmåga ändras så att det inverkar på hur bindande och
krävande närståendevården är och vårdarvodet minskar, ses klientens vård- och
serviceplan över och ett nytt beslut om stöd för närståendevård fattas. Uppsägning av avtal
om närståendevård. Uppsägningstiden är från kommunens sida två månader. För
uppsägningstiden utbetalas vårdarvode enligt det gällande (gamla) avtalet för
närståendevård.
Efter att uppsägningstiden gått ut, ingås ett nytt avtal om närståendevård mellan kommunen
och vårdaren i enlighet med det nya beslutet.

Om kommunens kriterier för beviljande av stöd för närståendevård ändras, bekräftar organet
(nämnden) de nya kriterierna. Stödbesluten för närståendevård ses över och för klienterna
fattas nya beslut enligt de nya kriterierna. Avtalen för närståendevård justeras enligt de nya
besluten. Avtalen för närståendevård ska sägas upp och nya avtal för närståendevård i
enlighet med nya besluten ska erbjudas i varje fall i de fall som stödet för närståendevård
upphör eller arvodet sänks eller rätten till ledighet minskas. I övriga fall kan avtalet för
närståendevård justeras enligt det nya beslutet i samförstånd med närståendevårdaren. Om
parterna i avtalet för närståendevård (närståendevårdaren och kommunen) inte uppnår ett
enhälligt slutresultat om de justerade avtalsvillkoren, ska kommunen säga upp avtalet för
att kunna bereda ett nytt avtal.

4 Hälsovårdstjänster

Utvidgat val av vårdenhet för icke-brådskande vård, hälso- och sjukvårdslagen
48 §

En person får välja den hälsovårdscentral och den hälsostation vid hälsovårdscentralen som
ska ansvara för personens primärvård och som hen vill anlita för att få de tjänster som avses
i 2 och 3 kapitlet. En skriftlig anmälan om valet ska lämnas till hälsovårdscentralen både i
den kommun som har vårdansvaret och i den valda kommunen. Vårdansvaret övergår till
hälsovårdscentralen i den valda kommunen senast tre veckor efter det att anmälan har
kommit in. Valet kan gälla endast en hälsovårdscentral och hälsostation åt gången.
Personen kan välja hälsovårdscentral och hälsostation på nytt tidigast ett år efter det
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föregående valet. Valet gäller inte skolhälsovård enligt 16 §, studerandehälsovård enligt 17
§ eller långvarig sluten vård. Kommunen har ingen skyldighet att ordna hemsjukvård enligt
25 § utanför sitt eget område.

Om en läkare eller tandläkare bedömer att en person behöver specialiserad sjukvård, får
personen välja vilken behandlande verksamhetsenhet inom den kommunala specialiserade
sjukvården hen vill anlita. Vårdenheten ska väljas i samförstånd med den remitterande
läkaren eller tandläkaren.

Vid fastställande av avgifterna och ersättningarna för service som avses i 14 § i
folkhälsolagen (nr 66/1972) tillämpas vad som stadgas om avgifterna i lagen om
klientavgifter inom social- och hälsovården (senast ändrad 1329/2010) och i statsrådets
förordning om ändring av förordningen om klientavgifter inom social-och hälsovården (given
23.10.2014; följande paragrafer hänvisar till denna) samt vad som föreskrivs här.

Öppenvårdsavgifter

1) Läkartjänster inom öppenvården (7 §) (räknas till avgiftstaket)

Besöksavgift 20,60€/besök för de tre första besöken hos hälsovårdscentralen under
kalenderåret. Avgiften tas inte ut av veteraner, veteraner som hör till specialgrupper, klienter
vid kommunens egna boendeserviceenheter enligt socialvårdslagen, lagstadgade
läkarbesök för långtidsarbetslösa (gäller inte oavbokade besök) eller personer under 18 år.

Intagning i anstaltsvård befriar inte vårdtagaren från avgifter för besök vid öppenvården
under samma dygn.

Hembesök som görs av läkare eller tandläkare 18,90 €

Vårddagsavgiften för anstaltsvård får uppbäras bara en gång per kalenderdygn. Intagning i
anstaltsvård befriar dock inte vårdtagaren från avgifter för besök vid öppenvården under
samma dygn.

2) Hälsovårdscentralens jourmottagning

Enligt SHM:s förordning ska jourverksamhet dygnet runt arrangeras gemensamt för
specialsjukvården och primärvården.

Vardagar kl. 16–20 debiteras vuxna (över 18 år) enligt allmänmedicinbesök (skötare eller
läkare) och kl. 20.01–08.00 och veckoslut enligt jourbesök. Besöken är gratis för de som
har frikort. Hälsovårdscentralens årsavgift inverkar inte på jourbesökets fakturering. Barns
allmänmedicinbesök är avgiftsfria.

Specialsjukvårdens jouravgifter berör både vuxna och barn. Avgift uppbärs inte:
- på enheten för psykiatrisk öppenvård
- om patienten tas in på sjukhus under den dag hen besökt jouren
- frontveteraner
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Vardagar kl. 8-16 ordnas jourverksamheten i första hand på Sjundeå kommuns egen
hälsovårdscentral.

3) Mottagningsbesök hos sjuksköterasta, hälsovårdare eller barnmorska inom
allmän hälsovård

Mottagningsbesöken är avgiftsfria för personer i alla åldrar. Avgiftsfriheten gäller en
mottagare, vars huvudsakliga vård är på en sköterskas ansvar.

Om vårdansvaret för klientens besök flyttas från sköterska till läkare, man man för
tjänsten uppbära avgift för läkartjänst inom öppenvård av personer som fyllt 18 år.

Skolhälsovårdstjänster

Med stöd av § 16 i hälso- och sjukvårdslagen får man inte uppbära avgift på tjänster
som arrangerats i skolhälsovården av 18 år fyllda.

Tjänster inom öppenvården som gäller allmänhälsovårdens mentalvårdsarbete
(Hälso- och sjukvårdslagen 27 §)

Mentalvårdsarbete som ordnas som allmänhälsovårdens öppna vård med diverse
vårdformer är avgiftsfritt för klienter i alla åldrar. Avgifter får inte heller uppbäras för
serievård som getts inom mentalvårdsarbetet, som psykoterapigånger. Besökets
huvudsakliga skäl fastställer avgiftsfriheten för tjänster gällande mentalvårdsarbete.
Med stöd av hälso- och sjukvårdslagen § 27 får man för anstaltsvård inom
allmänhälsovården även i fortsättningen uppbära avgift.

Avgifter för SERI-stödcentren för personer som utsatts för sexuellt våld (inkl.
så kallade satellitstödcenter)

De hälsovårdstjänster som SERI-stödcentren och deras satellitstödcenter erbjuder
är avgiftsfria. Avgiftsfritt är dessutom den undersökning, vård och uppföljning som
mödrapoliklinikerna ger som är riktade till gravida kvinnor som använder rusmedel.

Avgiftsfrihet för tjänster enligt lagen om smittsamma sjukdomar

Karantän för person som exponerats för eller motiverat tros ha blivit exponerad för
allmänfarliga smittsamma sjukdomar är avgiftsfritt.

Avgiftsfritt är undersökning, vård samt mediciner ordinerade för vård och för att
preventera smitta för de smittsamma sjukdomar som övervakas, alltså HIV-
infektioner, schanker, gonorré och sexuellt smittsam klamydia.

Fysioterapi/Ergoterapi (7 §) (räknas till avgiftstaket)

För individuell fysioterapi debiteras per vårdtillfälle 11,40 €

5) Vård som ges i serie (11 §) (räknas till avgiftstaket)

För medicinsk rehabilitering som ges i serie 11,40 €
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Avgiften tas ut för högst 45 vårdtillfällen under kalenderåret.

Avgifter för munhälsovård

För undersökning och behandling av mun och tänder debiteras de maximala avgifterna
enligt 9 § i förordningen. Avgifterna tas ut av personer som fyllt 18 år. Avgifter uppbärs dock
inte av personer som fyllt 18 år ifall klientens tjänst ordnas med stöd av hälso- och
sjukvårdslagen § 16 (skolhälsovårdens tjänst) eller § 27 (allmänhälsovårdens
mentalvårdsarbete). Kommunens egen prövning: Veteraner och veteraner som hör till
specialgrupper debiteras inte för besök hos en person med yrkesutbildning vid
munhälsovården. Veteraners kostnader för profylaktisk vård, laboratoriebesök och liknande
samt besök hos privata yrkesutövare inom munhälsovård ersätts med högst 250
€/kalenderår efter ersättningen från FPA.

Grundavgift för undersökning och behandling av mun och tänder
(Förordningen om klientavgifter 9 § 1 mom.)

vård utförd av munhygienist 10,20 €
vård utförd av tandläkare 13,10 €
vård utförd av specialisttandläkare 19,20 €
Denna specialtandläkaravgift tillämpas då

– patienten behöver en specialtandläkares tjänster
– patienten kommit med intern eller extern remiss
– patienten har själv önskat vård av specialtandläkare.

Utöver grundavgiften debiteras följande avgifter för undersökning och
behandling enligt gällande åtgärdsklassificering för munhygieniska åtgärder:

Övriga undersökningar och behandlingar
- Undersökningar enligt grupp SA i åtgärdsklassificeringen 8,40 €
- Diagnostiska avbildningsundersökningar per tandbild 8,40 €

panoramaröntgenfotografering av käkar och hela tandgården
– Profylaktisk vård

18,90 €

Åtgärder som hänför sig till främjande av munhälsa enligt grupp
SC i åtgärdsklassificeringen

8,40 €

– Undersökningar, granskningar av tänder och behandling av sjukdom
Enligt åtgärdsklassificeringens svårighetsklass, med undantag av protetiska
åtgärder, per åtgärd:
Svårighetsklass

0–2 8,40 €
3–4 18,90 €
5–7 37,50 €
8–10 54,90 €
11-

– Protetiska åtgärder
– Vård av protes:

77,00 €

med grundering 54,90 €
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reparation 37,50 €
– protes med akryldel och helprotes 183,50 €
– kronor och bryggor per tand 183,50 €
– skeletterad protes 222,70 €

Specialsjukvård för mun och käkar som ordnas av hälsovårdscentralen

– Poliklinikavgift/besök debiteras enligt 8 § 1 momentet i förordningen om klientavgifter
Avgift får inte uppbäras av poliklinisk undersökning och vård som gjorts på person under 18

år.

41,20 €
Dagkirurgiskt ingrepp (räknas till avgiftstaket) 135,10 €

– Avgift debiteras enligt 8 a § i förordningen om klientavgifter för dagkirurgiskt ingrepp som
görs i operationssal och förutsätter allmän anestesi, omfattande bedövning eller
intravenös medicinering. Avgiften kan uppbäras även av person under 18 år, ifall ingreppet
inte görs på polikliniken.

Övriga avgifter

Avgift för outnyttjad mottagningstid som inte avbeställts (25 §) Patienter som
underlåtit att utnyttja och avbeställa mottagningstid som de har bokat till en läkar- eller
tandvårdsmottagning debiteras:
av 18 år fyllda

Kopia av sjukjournal

50,80 €

(avgiften fastställs av kommunen enligt prövning) 0,50€/sida

Avgift för läkarintyg (23 §)

För annat läkarintyg eller utlåtande än sådant som anknyter till vården debiteras
följande avgifter:

Läkarintyg och utlåtanden

Grupp A                                                                                               50,80 €
– tbc-intyg
– livsmedelsintyg
– andra enkla fritt formulerade intyg (t.ex. om diet e.d.)
– T-intyg
– C-utlåtande
– utlåtanden om misshandel
– andra jämförbara intyg som inte anknyter till vården
– intyg över genomliden coronavirusinfektion för resande
– B-utlåtanden

• för pension
– omfattande utlåtanden för rättsväsendet
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– stipendiatintyg o.d. omfattande intyg som gäller utlandet
– andra jämförbara intyg som inte anknyter till vården
– E-utlåtanden

• olycksfall
• yrkessjukdomar

Grupp B 61,00 €
– läkarintyg som krävs för att få eller behålla körrätt
– utlåtande som krävs för flygcertifikat och sportdykarkort
– internationellt vaccinationsintyg
– utlåtande som krävs för skjutvapentillstånd

Tandläkarintyg och utlåtanden
– för försäkringsbolaget 50,80 €

Avgiftsfria intyg

– läkarintyg SVA eller SVB för att påvisa behov av sjukledighet
– intyg över vård av sjukt barn
– utlåtanden för sterilisation och abort
– utlåtande för ankomst till en annan sjukvårdsinrättning intyg om behov av följeslagare eller

annat fordon än kollektivtrafik på grund av sjukdom
– C-utlåtande om personer i anstaltsvård/boendeservice/hemvård, närståendevård eller i

familjevård för handikappbidrag/vårdbidrag för pensionstagare
– Läkarutlåtande till magistraten för utredning av behov av intressebevakning
– Läkarutlåtande till långtidsarbetslösa för olika behandlingar
– B-utlåtanden

• för rehabilitering
• för läkemedel med specialersättning

5 Socialservice

Hemservice för barnfamiljer

Enligt § 14 i socialvårdslagen (1301/2014) ska som kommunal socialservice ordnas bl.a.
hemservice med det innehåll och i den omfattning som föreskrivs i socialvårdslagen eller i
någon annan lag.

Enligt 19 § i socialvårdslagen avses med hemservice att fullgöra eller bistå vid fullgörandet
av uppgifter och funktioner som hör till boende, vård och omsorg, upprätthållande av
funktionsförmågan, vård och fostran av barn, uträttande av ärenden samt till det övriga
dagliga livet.

Hemservice tillhandahålls personer som på grund av sjukdom, förlossning, skada eller av
någon annan liknande funktionsnedsättande orsak eller i en särskild familje- eller
livssituation behöver hjälp för att klara de uppgifter och funktioner som avses i 1 momentet.
Barnfamiljer har rätt att få sådan hemservice som är nödvändig för att trygga familjens
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omsorgsuppgift, om det på grund av omständigheter som anges i 2 momentet inte är möjligt
att trygga barnets välfärd utan hemservice.

Hemservicen för barnfamiljer ordnas delvis som egen verksamhet och kompletteras med
köptjänster i enlighet med vad servicebehovet förutsätter.

Grunder för beviljande av hemservice för barnfamiljer:

- Syftet med servicen är att stöda att barnfamiljerna har en fungerande vardag och att
föräldrarna orkar. Servicen beviljas i första hand till familjer med barn under skolålder.

- Service beviljas i regel som tillfällig service (högst 3 månader) eller som regelbunden
service (i 3–6 månaders perioder under högst ett år).

- Om behovet av service fortsätter kan servicen fortsättas med ett separat beslut.
Annan än tillfällig service förutsätter en bedömning av servicebehovet enligt 36 § i
socialvårdslagen eller en utredning av barnskyddsbehovet och en klientplan enligt 27
§ i barnskyddslagen.

Service erbjuds främst enligt följande kriterier:
– graviditet eller förlossning
– flerlingsfamilj, dvs. flera barn föds samtidigt
– kris inom familjen
– barnets sjukdom eller handikapp
– förälders eller syskons sjukdom eller handikapp
– förälders depression och/eller utbrändhet
– besök i anslutning till förälders vård

Service beviljas inte i situationer där servicebehovet beror på följande
orsaker:
– plötsligt insjuknande (flunsa e.d.)
– distansarbete hemma
– förälders arbete
– förälders studier
– förälders hobbyer
– skjutsar

Service beviljas inte i situationer där rätten till service uppkommer via annan lagstiftning,
bl.a. behovet av personlig assistent eller dagvård.

Klienten ska i första hand skriftligen ansöka om service från socialväsendet. Också övrig
social- och hälsovårdsservice kan hänvisa till denna service.

Servicen förutsätter inte barn- och familjespecifikt barnskydds klientskap.

För tillfällig hemservice för barnfamiljer uppbärs en engångsavgift och får långvarigare
service fastställs en månadsavgift enligt familjens inkomster, storlek och servicetimmar. För
familjer med små inkomster eller andra motiverade orsaker är servicen avgiftsfri. Detta
förutsätter ett separat beslut om befrielse från avgifter.
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Hemserviceavgifter för barnfamiljer

Besöksavgift, tillfällig hemservice

besökets längd avgiftens belopp

0–2 h 12,00 €
2,01–4 h 16,20 €
4,01–6 h 22,30 €
över 6,01 h 26,40 €

Om klienten besöks flera gånger under ett dygn, är besöksavgiften högst 26,40 €.
Prissättningen för denna service grundar sig inte på förordningar utan övervägs av
kommunen. Besöksavgift debiteras inte om familjens bruttoinkomster understiger
inkomstgränsen som berättigar familjen till avgiftsfri service enligt familjens storlek.

Avgift för fortgående och regelbunden hemservice

En månadsavgift fastställs då servicebehovet är regelbundet och fortgående, dvs. service
ges minst en gång i veckan och servicebehovet varar över tre (3) månader.

Avgiften för barnfamiljers regelbundna och långvariga hemvård fastställs enligt de
servicetimmar som antecknats i servicebeslutet, familjens storlek och klientens
betalningsförmåga. Serviceanvändare syftar på en eller flera personer. Då man fastställer
familjestorleken beaktar man de personer som lever i gemensamt hushåll i äktenskap eller
äktenskapsliknande förhållanden samt bådas minderåriga barn som bor i samma hushåll.
Avgiften får vara högst det antal som förevisas i 5 momentet av betalningsprocenten, av
de månadsinkomster som överskrider inkomstgränsen. Om det finns fler än sex personer
höjs inkomstgränsen med 350 euro för varje följande person.

Inkomstgränserna är följande:

Familjens
storlek,
personantal

Inkomstgräns,
€/mån.

1 2 3 4 5 6

588 1 084 1 701 2 103 2 546 2 924
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Betalningsprocenterna är följande:

Handikappservice

Enligt lagen om service och stöd på grund av handikapp (380/1987) är anpassningsträning,
dagverksamhet och specialservice som hör till serviceboende avgiftsfria. För
specialkostnader i serviceboendet kan kommunen ändå ta ut avgifter då personen i fråga
får ersättning med stöd av någon annan lag än med stöd av lagen om service och stöd på
grund av handikapp.

Betalningsprocenterna enligt familjens storlek
Servicet
immar 1 2 3 4 5 6 personer

eller fler

4 timmar eller
färre

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
37 34,50 24,00 19,00 16,00 14,00 12,00
38 timmar eller
fler

35,00 24,00 19,00 16,00 14,00 12,00
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Långvarig boendeservice som arrangeras på basis av handikappservicelagen:
Klienten betalar själv hyran (hyresavtal med boendeserviceenheten), el- och
vattenavgifter (kan ingå i hyran), måltider och andra kostnader kopplade till
vardagligt liv samt underhållsavgift. Klienten kan ansöka om bostadsbidrag för
hyresutgifterna av Folkpensionsanstalten.

Färdtjänst för gravt handikappade

Sjundeå kommun deltar som bäst (under tiden 4–12/2021) med grannkommunerna i
konkurrensutsättning av färdtjänster. I samband med konkurrensutsättningen bereds nya
verksamhetsdirektiv. Tills dess gäller de nedanstående verksamhetsdirektiven.

Ansökning till färdtjänst för gravt handikappade förutsätter att man utöver den skriftliga
ansökan även levererar ett C-utlåtande från en läkare (högst 6 mån. gammal) till
socialservicen. Kommunen kan ta ut avgift för sådan färdtjänst för gravt handikappade som
avses i 8 § 2 mom. i lagen om service och stöd på grund av handikapp. Avgiften kan uppgå
till högst det belopp som motsvarar avgiften i tillgänglig kollektivtrafik på orten eller någon
annan jämförbar avgift (förordning om klientavgifter 912/1992 § 6).
– Resor för fritidsaktiviteter o.d. till närkommunerna: taxa enligt kollektivtrafiken
– Studieresor: självrisk enligt FPA
– Arbetsresor: taxa enligt kollektivtrafiken

Betalningsmedlet i färdtjänsten för gravt handikappade är Lähitaksi-kort.

Fritidsresor och klientandelen av arbetsresor betalas till chauffören i samband med resan.
Kommunen fakturerar klientandelen för resor som uppfyller kriterierna för studieresor. Om
en färdtjänstklient tappar bort sitt taxikort debiteras 20 € för ett nytt.

Kriterier för bekant taxi

Rätten till bekant taxi är inte en lagenlig subjektiv rätt. Kommunen kan bevilja rätt till bekant
taxi enligt individuell prövning. På bedömningen inverkar kundens fysiska och psykiska
hälsotillstånd samt behovet av hjälp under resan.

Man ansöker om rätten till bekant taxi av kommunen och till ansökan ska alltid bifogas ett
intyg att hälsovården i vilket man tar ställning till behövligheten av bekant taxi.

Det görs ett beslut om rätten att använda bekant taxi antingen i samband med beslutet om
färdtjänst eller ett separat beslut.

När en klient har blivit beviljad rätt till bekant taxi ska klienten kontakta
beställningscentralen i sitt område för att ta reda på om hen har möjlighet att i praktiken
anlita en bekant taxi. En förutsättning är att beställningscentralen kan anvisa klienten en
viss förare som hör till de serviceproducenter som kommunen godkänt. Klienten beställer
resan själv direkt av taxiföretagaren eller chauffören och taxin informerar taxicentralen
om körningen.

Rätten att anlita bekant taxi gäller i allmänhet tills vidare.
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Ersättning för personlig assistans

De nya verksamhetsdirektiven för personliga assistenter behandlas enligt
uppskattad tidtabell av handikapprådet och grundtrygghetsnämnden på våren 2021.
Nedanstående direktiv gäller tills dess.

Kommunen ordnar enligt 8 c § 1 mom. i lagen om handikappservice personlig assistans
hemma eller utanför hemmet för gravt handikappade:
– i de dagliga sysslorna
– i arbete och studier
– i fritidsaktiviteter
– i samhällelig verksamhet
– i upprätthållande av sociala kontakter.

Den personliga assistansen utsträcker sig inte till sådana behov som till större delen kräver
omsorg, vård och tillsyn.

Sjundeå kommun ordnar personlig assistans enligt 8 d § i lagen om handikappservice främst
genom att ersätta den gravt handikappade för de kostnader, inklusive de avgifter och
ersättningar som en arbetsgivare ska betala enligt lag, som avlönandet av en personlig
assistent föranleder. Kommunen ersätter även tillägg för kvälls- och veckoslutsarbete, om
de bygger på en serviceplan enligt lagen om handikappservice.
Rätten till kostnaderna i fråga ska framgå av klientbeslutet.
Personlig assistans kan också ordnas via en serviceproducent, beslut om detta fattas av
en socialarbetare.

Vård av handikappade

Underhållsavgifter för vård av handikappade

Specialomsorger enligt lagen om specialomsorger om utvecklingsstörda (519/1977) är i
regel avgiftsfria. Hit hör dock inte uppehälle som hänför sig till specialomsorgerna, för vilket
en avgift kan tas ut. Avgifter tas inte ut för partiellt uppehälle (bland annat tillfällig vård) för
barn under 16 år. För fullt uppehälle som ordnats enligt lagen om specialomsorger om
utvecklingsstörda kan avgift debiteras enligt 12 § i förordningen om klientavgifter vid
kortvarig anstaltsvård och enligt 7 c § i lagen om klientavgifter vid långvarig anstaltsvård.

Långvarig boendeservice som arrangeras på basis av handikappservicelagen:
Klienten betalar måltider och andra kostnader som gäller det dagliga livet samt
underhållsservice, högst 72,10 €/mån.  Dessutom betalar klienten hyra direkt till
hyresvärden. I hyran ingår fastighetens serviceutgifter och en värderad andel av de
gemensamma utrymmen som finns till de boendes förfogande. Dessutom betalar
klienten t.ex. el- och vattenavgifter.

Kommunala klientavgifter tillämpas på service som tillhandahålls av kommunen samt privata
och andra serviceproducenter, med undantag av samkommuner. Samkommunerna
(ETEVA och Kårkulla) fakturerar klientavgifterna direkt av klienterna. Kommunen fakturerar
de klientavgifter som bygger på anlitande av andra privata serviceproducenters tjänster.
Klientavgifterna grundar sig på inkomstutredningen.
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Uppehälle för 16 år fyllda personer i stadigvarande boende

Inom anstaltsvården, serviceboendet och familjevården fastställs avgiften för uppehälle i
kontinuerlig vård dygnet runt under förutsättning att servicen fortgår minst 90 dygn
oavbrutet.

Avgiften för uppehället är 85 % av vårdtagarens nettoinkomster per månad enligt lagen.
Klienten ska kunna disponera över ett belopp på minst 15 % av sina nettoinkomster.
Kommunen kan dock fastställa avgiften till ett maximibelopp som ger vårdtagaren minst 110
€ i månaden i disponibla medel.

När avgiften för anstaltsvården fastställs medräknas handikappbidrag för personer som fyllt
16 år, vårdbidrag för pensionstagare och kostersättning i nettoinkomsterna.

1. Klienten ingår hyresavtal med enheten för boendeservice och svarar för hyresutgifterna.
Klienten kan ansöka om bostadsbidrag för hyresutgifterna av Folkpensionsanstalten.

2. För bostäder som hyrs ut till klienter som boendeservice genom mellanhandsavtal
debiteras kostnaderna enligt de faktiska kostnaderna.

3. För boende med hel- eller deldygnsomsorg debiteras avgift för övrigt uppehälle i boendet
(inkluderar tvättmedel och städkemikalier, el, vatten, klädvård och liknande) till beloppet
72,10 €/mån.

Uppehället för 16 år fyllda i tillfälligt boende inbegriper boendet, måltider och
uppehället

- i boendeträning och -försök 26,70 €/dygn
- i boendeenhet 26,70 €/dygn
- i familjevård 23,60 €/dygn
- under ledighet för närståendevårdare 11,40 €/dygn

(enligt avgiftsförordningen)

Måltidsservice

Klienten betalar för sina måltider på verksamhetsstället, något annat bespisningsställe eller
arbetscentret
Lunch och middag 6,60 €
Mellanmål, kaffe, te

3,00 €

Kortvarig anstaltsvård för 16 år fyllda

Anstaltsvård, mindre än 3 mån. (avgiftsförordningen) 48,50 €/dygn

Ferie-/lägerverksamhet

Lägerverksamhet är rekreation som bygger på beslut efter prövning och är beroende av
anslag.
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För under 16-åringar uppbärs ingen lägeravgift.

Lägeravgift inklusive måltider 21,20 €/dygn/klient.

Tillfällig vård av utvecklingsstörda

Tillfällig vård tillgrips när den ordinarie vårdaren behöver semester, fritid, vila eller befrielse
från vårdarbetet på viss tid av något annat skäl.
Syftet med denna serviceform är att stödja vård av utvecklingsstörda i deras eget hem eller
familjehem. Den tillfälliga vården ordnas enligt de närståendes behov och med beaktande
av familjens och vårdtagarens situation. Genom förhandlingar med familjen träffas en
överenskommelse om omfattningen och formen för den tillfälliga vården och mellan
kommunen och familjevårdaren ingås ett uppdragsavtal om servicen. Avtal om tillfällig vård
kan ingås med personer som fyllt 18 år. I vissa fall kan det tillfälliga avtalet ingås med en
närstående för en viss tid på högst ett år. Mellan dem som bor i samma hushåll ingås i
huvudsak inte avtal om tillfällig vård.

Vårdavgifter för tillfällig vård

Vårdavgiften för tillfällig vård delas upp i vårdarvode och kostnadsersättning. Utöver dessa
kan vårdaren betalas startersättning genom beslut som fattas separat för varje enskilt fall
av den som är ansvarig för familjevården. Kommunen betalar avgiften för tillfällig vård till
vårdaren utgående från månadsrapporten, förutsatt att vårdaren har lämnat in en korrekt
ifylld rapport till kontaktpersonen för familjevården senast under den första veckan följande
månad. Den tillfällige vårdaren betalas inte semesterersättning eller andra tilläggsarvoden.

Vårdarvode

Grunden för vårdarvodet utgörs av hela dygn, delar av dygn och i vissa fall timmar (t.ex. vid
introduktion till vårdplatsen/vårdaren). Vårdarvodets belopp: 68,90 €/dygn

Kostnadsersättning

Med kostnadsersättningen ersätts levnadskostnaderna för den som placerats i vård, såsom
kostnader för kost, användning av bostad, förslitning på lösöre i hemmet, tvätt, personlig
hygien, klädvård, motion och rekreations- och hobbyaktiviteter.

Med kostnadsersättningen betalas inte socialskyddsavgifter för arbetsgivare.
Kostnadsersättningen betraktas som skattepliktig inkomst för familjevårdaren. På
motsvarande sätt är kostnaderna för den person som placerats i familjevård avdragsgilla
kostnader för förvärvande av inkomsten på det sätt som skatteförvaltningen fastställt. För
tillfällig vård som varat minst över en natt betalas kostnadsersättning på 22,75 € för ett
vårddygn för varje vårdbehövande. Kostnadsersättning betalas inte om den tillfälliga vården
sker i den vårdbehövandes eget hem. För tillfällig vård som utförs som timarbete betalas
inte heller kostnadsersättning. Däremot kan familjevårdarens eventuella reskostnader från
sitt hem till platsen för familjevården ersättas. Resekostnaderna ersätts i regel enligt
billigaste möjliga färdmedel.
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Startersättning

Om Sjundeå kommun kommer att utnyttja en tillfällig vårdplats regelbundet kan kommunen
betala startersättning för uppläggningen enligt följande principer. När den tillfälliga vården
inleds kan en startersättning utbetalas till vårdare för att ersätta kostnader för uppläggning
av vården, såsom kostnader för inköp av lösöre, ändringsarbeten i hemmet, inköp av
hushållsmaskiner och annat liknande. För användningen av startersättning utarbetas en
inköpsplan och kostnadskalkyl som ska godkännas av den som ansvarar för familjevården.
Kostnaderna för inköpen betalas mot kvitton. Startersättning tillgrips inte om ersättningen
kan betalas ut med stöd av annan lagstiftning. (t.ex. lagen om service och stöd på grund av
handikapp)

Den utrustning som köps in för startersättningen blir familjens egendom så att en fjärdedel
(25 %) av inköpsvärdet avskrivs för varje år som vård ges. När den tillfälliga vården har
fortgått i mer än fyra år är hela beloppet av det inköp som startersättningen finansierade
avskrivet. Om en tillfällig vård upphör innan fyra år gått till ända är vårdaren skyldig att
ersätta eller återbörda inköpen till kommunen. Ersättningen och avskrivningstiden beräknas
utgående från hela månaden.

Startersättningen kan användas så småningom när den tillfälliga vården inleds, men även
senare när antalet tillfälliga vårdplatser utökas.

Tillfällig vårdares ställning och socialskydd

Den tillfälliga vårdarens ställning bygger på det uppdragsförhållande eller inköpsavtal som
uppstår genom avtalet om tillfällig vård. Med ett uppdragsförhållande avses den situation
och de rättigheter och skyldigheter som uppstår mellan vårdaren och kommunen utgående
från det avtal som dessa utarbetat. Uppdragsförhållandet ger inte den tillfälliga vårdaren
samma socialskydd som en anställd i arbetsavtalsförhållande har eller som en
familjevårdare som erbjuder familjevård enligt 25 § i socialvårdslagen (710/1982).

En vårdare som utför tillfälligt vårdarbete omfattas enligt lag av den pensions- och
olycksfallsförsäkring som arbetsgivaren betalar.

Avtal om tillfällig vård

För det tillfälliga vårduppdraget utarbetas ett skriftligt avtal mellan vårdaren och den
myndighet som placerar behövande i vård, dvs. kommunen.

Handledning av den tillfälliga vården

Den tillfälliga vårdaren bör bli insatt i uppgiften och redan före placeringen bekanta sig med
den personen som försatts i hens vård. Den omedelbara ledningen och rådgivningen för
den tillfälliga vården tillfaller personalen inom handikappservicen. Utöver dem kan vid behov
även andra specialmedarbetare delta i arbetet.
Vid behov ordnas handledning för den tillfälliga vårdaren. Den ledning och rådgivning som
staden ordnar är avgiftsfri för vårdaren.
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Utbildning för den tillfälliga vårdaren

Den tillfälliga vårdaren bereds efter behov möjlighet att delta även i sådan utbildning i vård
av utvecklingsstörda och tillfällig vård som kan bedömas främja den tillfälliga vårdarens
framgång i arbetet och uppnå målen för den tillfälliga vården. Kommunen står för
kostnaderna för utbildning som den ordnar eller anvisar.

Den tillfälliga vårdens uppgifter

Grundtrygghetsnämnden fastställer instruktioner som ligger till grund för genomförandet av
den tillfälliga vården. Nämnden fattar årligen beslut om justering av vårdavgifterna för tillfällig
vård.

För uppgifter med anknytning till tillfällig vård ansvarar en socialarbetare eller
socialhandledare för servicen för utvecklingsstörda. Socialarbetaren eller socialhandledaren
ska
1. göra upp avtal om tillfällig vård och underteckna dem för kommunens räkning

2. övervaka att den tillfälliga vården genomförs på ett ändamålsenligt sätt och enligt
uppgjorda planer och gjorda avtal

3. följa att instruktionen för den tillfälliga vården iakttas och bereda förslag till ändringar i
instruktionen

4. svara för ordnandet av tillfällig vård och den omedelbara rådgivningen och ledningen för
vårdarna tillsammans med övrig personal

5. svara för att vårdarna får handledning av specialarbetare i problemsituationer

6. delta i planeringen och genomförandet av vård, styrning, rådgivning och utbildning
tillsammans med övrig personal.

Förhållande till närstående

När den tillfälliga vården förbereds är det viktigt att förhandlingar med de närstående förs i
ett tillräckligt tidigt skede. De utvecklingsstörda, deras anhöriga och vårdhemmets
medlemmar ska kunna bekanta sig med varandra på förhand. Kommunen främjar genom
sin egen verksamhet kontakterna mellan vårdhemmet och de anhöriga till den som placerats
i vård.

Allmänna anvisningar för stödpersonsverksamheten för handikappade

Stödpersonsverksamhet

Stödpersonsverksamheten är verksamhet som bygger på den frivilliga serviceproduktionen
i en kommun och ska stödja utvecklingsstörda personer och deras familjer. Det handlar om
interaktion och samvaro mellan stödpersonerna och de stödbehövande. Stödpersonerna
handleder de stödbehövande i att klara av vardagliga situationer, låter dem få stimulans och
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stöder dem i hobbyer. Verksamheten går inte ut på att sköta om de stödbehövandes
grundläggande vård.

Umgänge mellan stödpersoner och stödbehövande

Stödpersonen planerar möten och deras innehåll och fattar tillsammans med den
stödbehövande beslut om detta. Rapporter över aktiviteterna lämnas in enligt punkt 5.

Kontaktpersoner för stödpersoner och stödbehövande

Kommunen utser en kontaktperson för stödpersonen och den stödbehövande.
Kontaktpersonens namn skrivs in i avtalet om uppdraget. Kontaktpersonen har bland annat
till uppgift att
1. avtala om en aktivitetsplan tillsammans med stödpersonen och den stödbehövande
2. ge stödpersonen och den stödbehövande ledning och stöd
3. avtala om antalet möten mellan stödpersonen och den stödbehövande
4. ge stödpersonen behövlig information om den stödbehövandes utvecklingsstörning,

problem och förhållningssätt till dem samt de lösningsmodeller som står till buds.

Handledning och utbildning för stödpersoner

En stödperson ska få utbildning och handledning när hen inleder arbetet och under arbetets
gång. Staden står för kostnaderna för utbildningen och handledningen.

Rapportering över stödpersonsverksamheten

En stödperson är skyldig att rapportera om aktiviteterna till en person som staden utser. En
rapport lämnas in varje månad och en mer detaljerad överenskommelse om innehållet
förhandlas fram av stödpersonen och kontaktpersonen. Rapporten ska lämnas in till
kontaktpersonen senast den tredje i varje månad.

Ersättningar till stödpersoner och utbetalning av dem

Arvode: Stödpersonen fakturerar ersättningen för varje möte enligt vad som
överenskommits i uppdragsavtalet. Kontaktpersonen fastställer ersättningens belopp
separat för varje stödbehövande. Ersättningens belopp är 11 €/h. Ersättningen betalas
senast den sista bankdagen i följande månad.

Kostnadsersättning: Stödpersonen ersätts för faktiska rimliga kostnader som aktiviteterna
gett upphov till, såsom resor och biljetter, i form av kostnadsersättning enligt
fakturaspecifikation och mot kvitton, max 50 €/månad. Användning av egen bil ersätts
endast på basis av separat utredning enligt den sjukförsäkringstaxa som gäller vid
tidpunkten i fråga. Kostnadsersättningen betalas ut samtidigt som arvodet.
Kostnadsersättning betalas inte om kvitton eller utredning om användning av egen bil
saknas i fakturaspecifikationen.

Uppdragsavtal för stödpersoner

För arbetet som stödperson utarbetas alltid ett separat uppdragsavtal. För Sjundeå
kommuns räkning undertecknas avtalet av en socialarbetare eller socialhandledare inom
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servicen för funktionshindrade.

Stödpersonens ställning och socialskydd

Stödpersonens ställning bygger på det uppdragsförhållande som uppstår med
uppdragsavtalet.
Med ett uppdragsförhållande avses den situation och de rättigheter och skyldigheter som
uppstår mellan vårdaren och kommunen utgående från det avtal som dessa utarbetat.

Med stöd av uppdragsavtalet omfattas stödpersonen av det pensionsskydd, men inte av
samma socialskydd som arbetsgivaren ordnar för anställda i arbetsavtals- eller
tjänsteförhållande.

Grunder för utbetalning av flitpenning åt funktionshindrade

Vid organisering av servicen inom mentalvården och missbrukarvården iakttas i tillämpliga
delar vad som föreskrivs i 27 d § och 27 e § i socialvårdslagen och i 35 § i lagen angående
specialomsorger om utvecklingsstörda, i lagen om service och stöd på grund av handikapp
och i mentalvårdslagen.

Personer i arbetsverksamhet eller öppen arbetsverksamhet har pension som huvudsaklig
inkomst. Arbetsverksamheten bygger inte på ett arbetsavtal och iakttar inte villkoren i
kollektivavtal. Flitpenningens belopp bestäms av personens företagsamhet, flit, inställning
till arbetet, trofasthet till arbetet, tid i arbetet, arbetsfärdigheter och personens fysiska,
psykiska eller sociala behov av hjälp och stöd. I 92 § 23 punkten i inkomstskattelagen
(1535/2005) fastslås att skattepliktig inkomst inte är: ”verksamhets- eller andra bidrag på i
genomsnitt högst 12 euro per dag som betalas för arbets- eller dagverksamhet som
kommunen eller andra offentliga samfund som bedriver social- eller hälsovård eller
allmännyttiga samfund ordnar för utvecklingshämmade, psykiatriska patienter, klienter inom
missbrukarvården eller andra klienter inom socialvården, när bidraget stöder klientens vård,
rehabilitering eller anpassning till samhället”.

Grunder för utbetalning av flitpenning

1. Flitpenning på 1–9,00 €/arbetsdag betalas till klienter inom arbetsverksamhet och öppen
arbetsverksamhet

2. flitpenningen betalas för antalet beräknade närvarodagar (21 dagar/mån.)
3. flitpenningen betalas ut en gång i månaden
4. flitpenningens belopp prövas och justeras med ett års mellanrum samt vid behov när

klientens funktionsförmåga och uppgifter ändras
5. beloppet för flitpenning som betalas till klienten avtalas utgående från en bedömning av

socialmyndigheterna
6. flitpenning betalas ut under semestern (4 veckor)
7. den öppna arbetsverksamheten bygger på att varje deltagare har ett avtal om öppen

arbetsverksamhet som undertecknas av arbetsgivaren och ledaren Det är fråga om ett
vårdförhållande, inte ett arbetsavtalsförhållande. Grunden för det öppna arbetet är
rehabiliteringsmålet.
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Arbetstiden är 4–8 timmar om dagen.
8. Utöver flitpenningen får de som deltar i verksamheten ersättning för arbetsresorna från

hemmet till arbetsplatsen och rimliga måltidskostnader, ifall måltidsmöjligheten finns på
arbetsplatsen.

Mentalvårds- och missbrukartjänster

Boendetjänster

Sjundeå kommun arrangerar enligt socialvårdslagens grunder stöd- och serviceboende
(effektiverat och vanligt) till personer som rehabiliteras inom mental hälsa och rusmedel i
huvudsak som köptjänst.

Stödboende är riktat till kunder som behöver stöd i att bo självständigt.  I regel bor klienten
i sin egen bostad eller i en stödbostad, till vilken man producerar de nödvändiga
stödtjänsterna.  Klienten svarar själv för boendekostnader. Klientens boende är systematisk
rehabilitering, där hen stöds i att utföra vardagliga funktioner, använda tjänster utanför
hemmet samt hitta möjligheter till stimulerande och hälsosamma levnadsvanor genom
främjande fritidsverksamhet. Klienten styrs i mån av möjlighet även till att börja i arbetslivet
eller börja studera. Stött boende produceras så att den beror på klientens individuella
situation och behov. Till serviceinnehållen hör bl.a. hjälp i att sköta ärenden samt i att
sköta det egna välbefinnandet och hemmet, samt i daglig livshantering.

Vanligt serviceboende är menat för personer som behöver en tillämpbar bostad samt vård,
omsorg och hjälp i dagliga funktioner och vars behov av hjälp i regel är dagtid.

Effektiverat serviceboende är menat för personer som har ett stort behov av hjälp
dygnet runt (bland annat hygien, medicinering, mat, wc-besök).

Kommunen får av klienten uppbära en skälig avgift för måltids-, klädvårds-, tvätt-, städnings-
och säkerhetstjänster, service som främjar delaktighet och social interaktion samt andra
motsvarande tjänster som stöder boende, då dessa ingår i klientplanen som ordnade
stödtjänster eller boendeservice (vanligt serviceboende).

Avgifter som uppbärs av en klient inom långvarig boendeservice (vanligt serviceboende) är
utöver serviceavgiften (vård och omsorg) även måltider, stödtjänster och hyra. Dessutom
betalar klienten själv sina medicinkostnader.

För andra tjänster (t.ex. måltider) anknutna till effektiverat serviceboende kan man inte
uppbära en annan avgift, utan de ingår i serviceavgiften.

Fastställande av klientens avgift i långvarig boendeservice (vanligt
serviceboende) och i långvarigt effektiverat serviceboende

Klientens boendeservice ses som långvarig då det från dess början uppskattas räcka eller
har faktiskt räckt minst tre månader.

Med stöd av socialvårdslagen beviljad långvarig boendeservice (vanligt
serviceboende): Avgiften fastställs enligt de servicetimmar som antecknats i klientens
servicebeslut, familjens storlek och klientens betalningsförmåga. Dessutom tar man i
klientavgifterna för mentalvårds- och missbrukartjänster i beaktande följande:
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Klientavgiften fastställs retroaktivt från början av serviceboendet, då de
förmåner som tillkommer klienten under tiden i serviceboende har
ansökts.

Ifall klienten har små förvärvsinkomster, flitpenning eller motsvarande,
kan de lämnas obeaktade till och med 100 euro/månad, strävan är att stöda
klientens målinriktade rehabilitering.

Då man justerar disponibla medel ska man från klientens
nettobruttointäkter dra av serviceproducentens hyra samt de måltids- och
serviceavgifter staden uppbär.

Serviceavgiften sänks vid behov så att det till eget bruk finns minst 280 €/mån. Ifall klienten
efter avgifter blir med under 280 €/mån, uppbärs ingen serviceavgift av klienten.

Avgift för långvarigt effektiverat serviceboende: kommunen får uppbära en
månadsavgift av klienten för långvarigt effektiverat serviceboende. Avgiften får vara högst
85 % av klientens månadsinkomster, från vilka man gjort avdrag i enlighet med
klientavgiftslagen.  Om avgifterna inom långvarigt effektiverat serviceboende har beskrivits
noggrannare i punkt 2.7 Serviceavgifter för boendeserviceenheter i detta dokument. För
andra tjänster anknutna till långvarigt effektiverat stödboende (t.ex. måltider) kan man inte
uppbära någon annan avgift utan de ingår i serviceavgiften.  För mentalvårds- och
missbrukartjänsternas del ses som disponibla medlens minsta belopp även inom långvarigt
effektiverat serviceboende 280€/mån för att främja klientens rehabilitering. Ifall klienten efter
avgifter blir med under 280 e/mån, uppbärs ingen serviceavgift av klienten.

Avgift för kortvarigt serviceboende:

Kortvarig vanlig eller effektiverad boendeservice (inkl. vård och omsorg, boende samt
måltider). Innehåller inte personliga mediciner.

48,90 €/dygn

Serviceavgiften justeras årligen eller då utgifterna eller inkomsterna ändras väsentligt.
Sjundeå kommun fakturerar serviceavgiften av klienten.

Barnskyddets klientavgifter

Enligt 19 § i barnskyddslagen (13.4.2007/417) kan för barnskydd tas ut klientavgifter så som
fastställts i lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården (3.8.1992/734). I 7 § i
klientavgiftslagen fastställs avgifterna som uppbärs för barnskyddet. Klientavgiftslagens
bestämmelser kompletteras av förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården
(912/1992).

Den vård av barn och unga som avses i barnskyddslagen (13.4.2007/417) är avgiftsfri med
undantag för institutionsvård. Avgift kan däremot uppbäras enligt barnskyddslagen för
följande som ordnas i form av stödåtgärd inom öppenvård, vård utom hemmet eller
eftervård:

- familjevård
- anstaltsvård eller - boendeservice.
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Barnets föräldrar/vårdnadshavare svarar efter sin förmåga för barnets underhåll. (lag om
underhåll för barn 2 §) Underhållsskyldigheten fortsätter också om barnet omhändertas och
då kan det fastställas att det för barnet ska betalas underhållsbidrag. Underhållsbidragets
belopp fastställs genom underhållsavtal eller dom.

Den avgift som debiteras ur ett barns eller en ungdoms inkomster får år 2021 vara högst
1835,20 € per månad (SHM). Avgiften som uppbärs får dock inte överstiga utgifterna för att
producera tjänsten.

Ersättningen för barnskyddets vård kan uppbäras på tre olika sätt (lagen om klientavgifter
inom social- och hälsovården 7 §):

- Genom att lyfta det åt barnet fastställda underhållsbidraget

- Genom att uppbära en ersättning för barnets övriga inkomster, ersättningar
eller fordringar (barntillägg uppbärs helt för att ersätta vården)

- Genom att uppbära en separat avgift för barnskyddet av barnets föräldrar.

I första hand strävar man istället för att fastställa en klientavgift att bestyrka ett
underhållsbidrag av vilket man också kan uppbära medel för eget hushåll för barnet enligt
75 § i barnskyddslagen. Beloppet för medel för eget hushåll motsvarar minst 40 procent av
de inkomster och ersättningar som uppbärs. För barnets medel för eget hushåll öppnas alltid
ett separat konto som förvaltas av socialvården. Om föräldern har betalningsförmåga, men
inte är redo att ingå ett underhållsavtal, fastställs en klientavgift (barnskyddslagen 19 §).
Klientavgiften används i helhet för att ersätta vården.

Om det av föräldrarna/vårdnadshavarna uppbärs underhållsstöd, görs inget separat
klientavgiftsbeslut. Avgift som uppbärs av föräldrarna fördelas mellan dem på basis av deras
betalningsförmåga.

Klientavgifterna för anstaltsvård, familjevård och boendeservice fastställs som en
månadsavgift som gäller tills vidare. När behovet av långvarig placering bekräftas, görs
beslutet om avgiften omedelbart. Avgiften justeras årligen eller vid behov.

Om kommunen uppbär inkomster, ersättningar eller fordringar som betalas ut till en
klient, ska kommunen se till att klienten månatligen till sitt förfogande har ett belopp
för personligt bruk, som för klienter inom serviceboende med heldygnsomsorg,
klienter inom familjevård, klienter i sluten vård och klienter som får service på
institution är minst lika stort som det belopp som avses i 7 c § 3 mom.

Avgifter som inte uppbärs

Klientavgift fastställs då barnets placering som varat över 3 månader, varvid det av
föräldrarna som vårdersättning uppbärs en klientavgift eller ett underhållsbidrag som kan
jämföras med den och av barnets förmåner för den tid som klientavgiften fastställs för.

Man kan låta bli att uppbära en klientavgift eller så kan den minskas, om den äventyrar

barnets, den ungas, förälderns eller familjens utkomstförutsättningar. I
samboendeförhållande gäller underhållsskyldigheten endast de egna och gemensamma
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barnen, men underhållsskyldigheten berör inte sambon eller hens barn. Beslut om
nedsättning eller efterskänkning av klientavgiften görs av socialarbetaren.

Stödperson enligt socialvårdslagen

Stödpersonsverksamhet enligt socialvårdslagen (1301/2014) 28 §

Stödpersonsverksamheten bygger på frivillig serviceproduktion i Sjundeå kommun. Enligt
socialvårdslagen (1301/2014) § 28 kan kamratgruppsverksamhet ordnas för ett barn eller
en ung person som behöver särskilt stöd eller för hens familj för att trygga barnets eller den
ungas hälsa eller utveckling. Enligt lagen kan alla klienters välfärd också främjas genom
annan service än den som anges i Socialvårdslagens 3 kapitel, vilket innebär att verksamhet
även kan beviljas till andra än barn och unga.
Stödpersonen har tystnadsplikt i sitt värv enligt § 15 i lagen om klientens ställning och
rättigheter inom socialvården.

Kontaktpersoner för stödpersoner

Den för klienten ansvariga tjänsteinnehavaren (socialarbetaren eller socialhandledaren)
beviljar klienten stödpersonsservice. Tjänsteinnehavaren i fråga fungerar också som
kontaktperson för stödpersonen.
Kontaktpersonen ansvarar för att stödpersonen får, med lov av klienten och/eller
vårdnadshavaren, behövlig information om klientens situation och behov de behöver för att
sköta uppdraget. Vidare ansvara kontaktpersonen för att stödpersonen får information om
beviljat antal dygn eller timmar/månad samt om målsättningen med servicen.
Stödpersonen är enligt Barnskyddslagen § 25 skyldig att utan dröjsmål och utan hinder av
sekretessbestämmelserna göra en anmälan till kontaktpersonen, om de i sin uppgift fått
vetskap om ett barn vars behov av vård och omsorg, omständigheter som äventyrar barnets
utveckling eller eget beteende förutsätter att behovet av barnskydd utreds.

Handledning och utbildning för stödpersoner

Kommunens tjänsteinnehavare avgör ifall stödpersonen anses vara lämplig för uppgiften.
En stödperson ska få utbildning och handledning när hen inleder arbetet och under arbetets
gång. Kommunen står i så fall för kostnaderna för utbildningen och handledningen. Innan
stödpersonen inleder sitt uppdrag bör hen uppvisa ett utdrag ur straffregistret enligt lagen
om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (504/2002) i
straffregisterlagen. Kommunen ersätter kostnaden för att beställa ett utdrag ur
straffregistret. I frivilligverksamheten beställer kommunen registerutdraget, stödpersonen
fyller i samtyckesblanketten för frivilligverksamhet till rättsregistercentralen.

Rapportering över stödpersons- och stödfamiljsverksamheten

Stödpersonen är skyldig att enligt överenskommelse rapportera om aktiviteterna till
kontaktpersonen, dvs socialarbetaren eller socialhandledaren.
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Ersättningar till stödpersoner och utbetalning av dem

Arvode: Stödpersonen fakturerar ersättningen för varje möte enligt vad som
överenskommits i uppdragsavtalet. Stödpersonen lämnar in en timlista på förverkligade
träffar i enlighet med avtalet. Ersättningens belopp är 11 €/h. Ersättningen betalas senast
den sista bankdagen i följande månad.

Kostnadsersättning: Stödpersonen ersätts för faktiska rimliga kostnader som aktiviteterna
gett upphov till, såsom resor och biljetter, i form av kostnadsersättning enligt
fakturaspecifikation och mot kvitton, max 50 €/månad. Användning av egen bil ersätts
endast på basis av separat utredning enligt den sjukförsäkringstaxa som gäller vid
tidpunkten i fråga, 0,20 €/km. Kostnadsersättning betalas inte om kvitton eller utredning om
användning av egen bil saknas i fakturaspecifikationen.

Kontaktpersonens uppdragsavtal

För arbetet som stödperson utarbetas alltid ett separat uppdragsavtal. För Sjundeå
kommuns del undertecknas avtalet av kontaktpersonen, dvs den ansvarige socialarbetaren
eller socialhandledaren.

Stödpersonens ställning och socialskydd

Stödpersonens ställning bygger på det uppdragsförhållande som uppstår med
uppdragsavtalet.
Med ett uppdragsförhållande avses den situation och de rättigheter och skyldigheter som
uppstår mellan stödpersonen och kommunen utgående från det avtal som dessa gjort.

Med stöd av uppdragsavtalet omfattas stödpersonen av det pensionsskydd, men inte av
samma socialskydd som arbetsgivaren ordnar för anställda i arbetsavtals- eller
tjänsteförhållande.

Professionell stödpersonsverksamhet samt kortvarig familjevård

Professionell stödpersonsverksamhet och kortvarig familjevård som beviljas enligt
barnskyddslagen eller socialvårdslagen är en annan form av service som Sjundeå kommun
via konkurrensutsättning upphandlat avtal om med olika serviceproducenter.

6 Nedsättning eller efterskänkning av klientavgifter

Att sänka eller efterlämna avgiften ska vara prioriterat enligt lagen om
utkomststöd (1412/1997) sett till utkomststödet som syftas på.

Kommunen ska ge klienten information om det som i 1–3 mom. föreskrivs om
avgiftens sänkning och efterskänkning. Uppgiften ska ges före den första
servicetillställningen eller i samband med den. Om det inte är möjligt att ge uppgiften
före servicetillställningen eller i samband med den, kan den ges senare, dock senast
då man uppbär avgiften. Uppgiften ska ges så att klienten tillräckligt förstår dess
innehåll. Då man ger uppgiften ska klienten överräckas med den aktörs namn och
kontaktuppgifter, som klienten vid behov kan be om tilläggsuppgifter från.

Uppgiften som nämns ovan i 4 mom. ska ges till klienten personligen muntligt eller
skriftligt.
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Enligt 11 § i lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården (734/1992) ska en
avgift som fastställts för socialvårdsservice och för hälsovårdsservice (service som
ges i hemmet och långvarig anstaltsvård) som bestämts enligt en persons
betalningsförmåga skall efterskänkas eller nedsättas till den del förutsättningarna för
personens eller familjens försörjning eller förverkligandet av personens lagstadgade
försörjningsplikt äventyras av att avgiften tas ut.

Att sänka eller efterlämna avgiften ska vara prioriterat enligt lagen om utkomststöd
(1412/1997) sett till utkomststödet som syftas på. (30.12.2020/1201)

Då man söker nedsänkning av avgift förutsätts att de till klienten hörande, i första
hand FPA-förmåner sett till nedsänkning av klientavgift (t.ex. garantipension,
vårdbidrag och bostadsbidrag) har sökts.

Nedsänkning eller befrielse från avgift som föreskrivits för socialvårdens tjänster och
hälsovårdens tjänster enligt personens betalningsförmåga fastställd avgift (tjänster
som ges i hemmet och långvarig anstaltsvård).

Ifall den fastställda inkomstrelaterade månadsavgiften överstiger klientens
betalningsförmåga har hen möjlighet att ansöka om ändring av
tjänsteinnehavarbeslutet om månadsavgiften av Sjundeå kommun.  Den skriftliga
ansökan görs på utarbetad blankett. Man ska visa intyg över de utgifter och
inkomster som man hänvisar till. Man ska bifoga kontoutdrag för två månaders tid.
Ifall klienten inte levererar de begärda intygen görs ett beslut på ansökan utan dem.

Nedsättning eller efterskänkning beviljas i regel fr.o.m. början av
ansökningsmånaden med beaktande av tid för beslutsfattande och
ändringssökande. Ansökningen blir aktuell först då
alla krävda dokument tagits emot.

Nedsättning eller efterskänkning av avgift kan beviljas för högst två år i taget.
Klienten får ett tjänsteinnehavarbeslut på den avgift som uppbärs från hen. Då tiden
för nedsättning eller efterskänkning av avgift avslutas får klienten ett nytt beslut om
avgiften som uppbärs. Ansökan om ny nedsättning eller efterskänkning görs med ny
ansökan jämte nödvändiga bilagor.  Avgifter för vilka man fattat beslut om
nedsättning eller efterskänkning kompenseras i regel från och med följande räkning.

I kalkylen som värderar uppehällets äventyrande gällande klientavgiftens nedsättning
kan man beakta följande kostnader:

Utgifter som tas i beaktande för hemmaboende klienter:

utgifter i enlighet med grunddelen såsom det är bestämt i § 9 i lagen om utkomststöd:

utgifter för kost (avgiften för hemtransporterad måltid beaktas enligt räkningen,
men utkomststödets grunddel minskas med 1/3 av kostutgifterna/hemtransporterad
måltid. Ifall klienten som stödtjänst får andra måltider utöver lunch, beaktas avgifterna
i proportion till utkomststödets utgifter för kost)

utgifter för kläder, smärre hälso- och sjukvårdsavgifter, kostnader orsakade av
personlig rengöring och hemmets rengöring, kostnader orsakade av
lokaltrafiksanvändning, hyra för bilplats, prenumeration på dagstidningar, kostnader
för telefonanvändning, utgifter för hobby- och rekreationsverksamhet, andra
motsvarande dagliga utgifter

medicinkostnader upp till FPA:s årstak och för överstigande del av läkare beordrad
medicin.

https://www.finlex.fi/sv/laki/smur/1997/19971412
https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1992/19920734#a30.12.2020-1201
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användningsutgift för trygghetstelefon
kostnader för stödtjänster (ärendetjänst, badningstjänst, dagverksamhet)
regelbundna hälsovårdsutgifter enligt taxa för offentlig hälsovård
fastställd månadsavgift för hemvård
underhåll för barn under 18 år
boendeutgifter enligt direktiven för utkomststöd:

bostadens hyra, elektricitet, värme, uppvärmningsved, avfallshantering,
fastighetsskatt, hemförsäkring, sotning, bostadslånets räntor och bastuavgift.

bostadslånets räntor beaktas som utgifter, men låneamortering beaktas inte

möjliga skulder beaktas, ifall det för dem fattats betalningsbeslut eller betalningsplan
om utmätning eller skuldarrangemang av utsökningsmyndigheten

Utgifter som beaktas för klienter som bor i serviceboende:

hyres- och serviceavgifter (måltids- och möjliga stödtjänster inkl. städning och klädvård)
disponibla medel som blir till klienten (i vilket ingår andra personliga utgifter, t.ex. hygien

och klädutgifter, telefonkostnader, resekostnader, tidningar, fotvård, frisör etc.)
disponibla medel: 164 €/mån (effektiverat serviceboende), 190 € (vanligt

serviceboende, åldringar), 280 €/mån (effektiverat och vanligt serviceboende, klienter
inom mentalvårds- och missbrukartjänsterna)

fastställd månadsavgift för serviceboende

underhållsbidrag för barn under 18 år

medicinkostnader upp till FPA:s årstak och för överstigande del av läkare beordrad
medicin

regelbundna hälsovårdsutgifter enligt taxa för offentlig hälsovård
möjliga skulder beaktas, ifall det för dem fattats betalningsbeslut eller betalningsplan

om utmätning eller skuldarrangemang av utsökningsmyndigheten

Inkomster och disponibla medel som beaktas:

alla tillgängliga nettoinkomster beaktas
lön och/eller pension, hyresinkomster, dividendinkomster, kapitalinkomster etc. som netto
bostadsbidrag
extra fronttillägg
disponibla/realiserbara tillgångar, men på kontot kan finnas ett belopp som motsvarar de

månatliga utgifterna, som inte beaktas
besparingar upp till 5 000€, vilka inte beaktas som disponibla medel
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Nedsättning räknas på följande sätt:

Inkomster att beakta - utgifter att beakta = kalkylerat underskott.
Nedsättningsavgiftens belopp överläggs på basis av det kalkylerade underskottet.
Nedsättning eller efterskänkning av stödtjänstavgifter och avgifter för tillfällig
hemvård och hemsjukvård

Nedsättning eller efterskänkning kan ansökas för följande jämnstora klientavgifter,
ifall den inkomstbundna månadsavgiften inte mer kan sänkas:

besök för tillfällig hemvård och hemsjukvård

måltidsservice

hygien (innehåller städning och tvättservice i boendeserviceenheten)

badningstjänst

trygghetsservice

assistans vid butiksbesök och för att uträtta andra ärenden

dagverksamhet

vård under närståendevårdens lediga dagar

intervallvård

för andra stödtjänster/produkter, för vilka man uppbär priset för
serviceproduktionen/köpet.

Nedsättningsprinciperna är desamma för de som bor hemma eller i serviceboende.

Nedsättning räknas på följande sätt:

Inkomster att beakta - utgifter att beakta = kalkylerat underskott.
Nedsättningsavgiftens belopp överläggs på basis av det kalkylerade underskottet.

Nedsättning eller efterskänkning av hälsovårdens jämnstora klientavgifter

Nedsättning eller efterskänkning för hälsovårdens jämnstora klientavgifters del görs
på basis av bedömningen för klientens helhetssituation.

Som grund för helhetsbedömningen används ovan nämnda grunder som berör
socialvårdens tjänster.


