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1 Allmänt  

Med institutionsvård avses underhåll, vård och omsorg på ett sjukhus eller en hälsocentrals 
bäddavdelning eller på en socialvårdsinstitution, såsom ett åldringshem, en institution för personer 
med intellektuell funktionsnedsättning och en institution för missbrukarvård eller en annan 
motsvarande verksamhetsenhet. Institutionsvården förutsätter inskrivning och beslut om intagning 
till institutionsvård (social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för öppenvård och 
institutionsvård 1806/2009). 
 
Esbo stad köper också institutionsvård av privata tjänsteproducenter. De upphandlade tjänsterna 
jämställts med stadens egna och klientavgifterna fastställs och tas ut enligt stadens avgiftsgrunder 
av staden. 
 
Enligt 7 b § i lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården (734/1992) får kommunen ta ut 
en klientavgift enligt denna avgiftsgrund för långvarig institutionsvård, om servicen beräknas pågå i 
minst tre månader från det att den inleds eller om servicen de facto har varat i minst tre månader. 
Avgiften kan tas ut för sådan institutionsvård som avses i 67 § 1 mom. i hälso- och sjukvårdslagen 
(1326/2010) eller för social- och hälsovårdstjänster dygnet runt som getts vid en verksamhetsenhet 
för service på en institution som avses i 22 § i socialvårdslagen (1301/2014).   
 
Klientavgift enligt denna avgiftsgrund får dock inte tas ut för sådan medicinsk rehabilitering inom 
institutionsvård som avses i 29 § 2 mom. 7 punkten i hälso- och sjukvårdslagen, sådan 
rehabilitering vid en institution som avses i 2 § 3 punkten i lagen angående specialomsorger om 
utvecklingsstörda (519/1977) eller sådan institutionsvård som avses i 57 § i barnskyddslagen 
(417/2007). 
 

2 Klientavgifter  

Social- och hälsovårdens klientavgifter bestäms allmänt i lagen om klientavgifter inom social- och 
hälsovården (klientavgiftslagen, 734/1992) och i förordningen om klientavgifter inom social- och 
hälsovården (klientavgiftsförordningen, 912/1992). I 7 c § i klientavgiftslagen fastställs de avgifter 
som tas ut för långvarig institutionsvård.  

 
För klienten fattas ett beslut om klientavgift enligt grunderna för avgifter för långvarig 
institutionsvård. För klienter i långvarig institutionsvård tas det ut en klientavgift som baserar sig på 
klientens nettomånadsinkomster.  

Klientavgiften täcker en vård som inkluderar: 
 

• undersökning, rehabilitering, vård och omsorg som är nödvändig med hänsyn till 
vårdtagarens ålder och kondition 

• fullständigt underhåll inklusive nödvändig klädsel, mediciner och vårdartiklar samt övriga på 
institutionen tillgängliga tjänster 

• nödvändig tandvård 

• transporter som ingår i vård och omsorg om vårdtagaren 
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3 Bestämmande av klientavgiften   

Enligt 7 c § i klientavgiftslagen är avgiften för långvarig institutionsvård 85 procent av klientens 
nettomånadsinkomster, från vilka avdrag har gjorts enligt punkt 3.4. Klienten ska ha kvar minst 15 
procent av sina nettoinkomster, men minst 112 euro per månad, i disponibla medel (år 2022). 
Detta gäller också då klienten strax före ankomsten till institutionsvården levt i äktenskap eller 
samboförhållande och om hen har mindre månadsinkomster av partnerna. Om båda partnerna bor 
i långvarigt serviceboende med heldygnsomsorg, långvarig familjevård eller långvarig 
institutionsvård, bestäms avgiften på de grunder som nämns ovan.  
 
Om klienten direkt innan vården påbörjas har levt i gemensamt hushåll i äktenskap eller i 
äktenskapsliknande förhållanden, och hans eller hennes månadsinkomster är större än partnerns 
månadsinkomster, bestäms avgiften utgående från bådas sammanslagna nettomånadsinkomster. 
Då är avgiften 42,5 procent av de sammanlagda nettomånadsinkomsterna, från vilka avdrag har 
gjorts enligt punkt 3.4. Klientens minsta disponibla medel ska emellertid vara 112 euro per 
månad.   
 
Den avgift som tas ut för servicen får vara högst lika stor som kostnaderna för serviceproduktionen 
(2 § i klientavgiftslagen).  
 
Klientavgiften gäller alltid tills vidare. Klientavgifterna för långvarig institutionsvård justeras årligen i 
fråga om inkomster och ändringar i de utgifter som ska beaktas. Dessutom ska avgiften enligt 10 j 
§ i klientavgiftslagen justeras på ansökan av klienten eller klientens företrädare eller på initiativ av 
kommunen om   

• klientens eller dennes familjs inkomster har förändrats, 

• klientens eller dennes makes eller sambos rätt till avdrag som görs i inkomsterna har 
förändrats, 

• familjens förhållanden har förändrats, 

• avgiften visar sig vara felaktig, 

• den klientplan som utarbetats för klienten ändras så att den påverkar storleken på 
klientavgiften, 

• kommunens betalningsgrunder ändras så att det påverkar storleken på klientavgiften.  
 
Om ett avgiftsbeslut har byggt på felaktiga uppgifter som klienten eller klientens företrädare har 
lämnat, kan avgiften rättas retroaktivt för högst ett år. 
 
 

3.1 Utredning av inkomster  

För bestämmande av klientavgiften utreds klientens inkomster. Uppgifterna om inkomsterna 
begärs i första hand av klienten eller klientens ombud. Uppgifterna kan också begäras av andra 
myndigheter, samfund eller personer. Inkomstuppgifterna kan kontrolleras till exempel ur 
Folkpensionsanstaltens register och Skatteförvaltningens inkomstregister. 
 
Enligt 14 a § i klientavgiftslagen är statliga myndigheter, kommunala myndigheter och andra 
offentligrättsliga samfund, Folkpensionsanstalten, Pensionsskyddscentralen, pensionsstiftelser och 
andra pensionsanstalter, försäkringsanstalter, arbetsgivare och arbetslöshetskassor samt 
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serviceproducenter inom social- eller hälsovården skyldiga att på en kommunal myndighets 
begäran avgiftsfritt och trots sekretessbestämmelserna lämna uppgifter och utredningar om 
klientens ekonomiska ställning som de har i sin besittning och som är nödvändiga vid 
bestämmandet av klientavgiften, om den kommun eller samkommun som bestämmer avgiften inte 
av klienten eller av klientens lagliga företrädare har fått tillräckliga och tillförlitliga uppgifter för 
bestämmandet av avgiften. 

Då avgiften bestäms utifrån makarnas eller sambornas sammanräknade inkomster tillämpas detta 
lagrum också på partnern. Endast sådana uppgifter begärs som har betydelse när avgiften 
fastställs. 

Informationsskyldighet gäller också penninginstitut, om kommunen eller samkommunen inte får 
tillräckliga uppgifter och utredningar av ovannämnda aktörer och om det finns grundad anledning 
att misstänka att de uppgifter som klienten eller klientens företrädare har lämnat är otillräckliga 
eller otillförlitliga.  
 
I lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården (812/2000) stadgas om klientens 
och företrädarens skyldighet att lämna uppgifter (12 §) och om socialvårdsmyndighetens rätt till 
sekretessbelagda uppgifter (20–22 §). 
 
Ifall inkomsterna som ligger till grund för bestämmande av avgiften ändras ska klienten eller 
klientens ombud meddela om dessa till den myndighet som beslutar om klientavgiften. Ett beslut 
om klientavgift som byggt på felaktiga inkomstuppgifter kan rättas retroaktivt för ett år. 

 

3.2 Disponibla medel  

En klient i långvarig institutionsvård ska ha disponibla medel på 15 procent av 
nettomånadsinkomsterna per månad, dock minst 112 euro per månad. Storleken på de disponibla 
medlen justeras vartannat år i enlighet med förändringen i arbetspensionsindexet. De 
indexjusterade beloppen avrundas till närmaste hela euro och de träder i kraft vid ingången av året 
efter justeringsåret. (7 c § i klientavgiftslagen). 
 
 
 

3.3 Inkomster som utgör grund för klientavgiften  

I 10 b § i klientavgiftslagen fastställs de inkomster som ligger till grund för klientavgiften för 
långvarig institutionsvård. Klientavgiften bestäms enligt klientens månadsinkomster. Som klientens 
månadsinkomster ska beaktas klientens fortlöpande eller årligen återkommande inkomster efter 
förskottsinnehållning och förskottsbetalning minskat med kostnaderna för inkomstens förvärvande 
och skattefria inkomster samt kalkylerad inkomst av skog. Om avgiften bestäms på basis av 
klientens och makens eller sambons sammanräknade månadsinkomster, beaktas som 
månadsinkomst dessutom makens eller sambons motsvarande inkomster. 

Inkomsten är fortlöpande när den fortgår minst tre månader från den tidpunkt då avgiften påfördes. 
Fortlöpande inkomster är bland annat löne-, pensions- och förmånsinkomster. Inkomster som fås 
upprepade gånger årligen är bland annat nettoinkomster av kapital och annan egendom, såsom 
utdelnings- och ränteinkomster. Som inkomster beaktas också dividender som betalats till ett 
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aktiesparkonto och den avkastning som årligen betalas till klienten från placeringsfonder. 
Avkastning som betalats för placeringsfonders så kallade tillväxtandelar och som inte utdelas 
årligen ur fonden beaktas inte som inkomst.  
 
När det gäller så kallade icke-skattesubventionerade pensionsförsäkringar beaktas som inkomst 
den del av pensionen som motsvarar avkastningen på det investerade kapitalet. Återbetalning av 
kapital från icke-skattesubventionerade pensionsförsäkringar beaktas däremot inte som inkomst.   
 
Som hyresinkomst beaktas den hyra som fåtts för bostaden minskad med utgifterna för inkomstens 
förvärvande. Utgifter för inkomstens förvärvande är driftsvederlag och räntan på ett placeringslån 
som tagits för anskaffning av bostad. Amorteringarna på ett placeringslån eller ett eventuellt 
bolagslån beaktas inte som avdrag från hyresinkomsten.  
 
Fortlöpande eller årligen återkommande understöd och hederspris beaktas som inkomst till den del 
de utgör skattepliktig inkomst enligt 82 § 2 mom. i inkomstskattelagen. 

Som inkomst av skog beaktas den enligt 7 § 3 mom. i lagen om värdering av tillgångar vid 

beskattningen (1142/2005) fastställda genomsnittliga årliga avkastningen för skog per hektar 

multiplicerad med arealen skogsmark. Från detta belopp avdras tio procent och räntorna från 

skogsbruket. Kommunen eller samkommunen ska på yrkande av klienten eller dennes företrädare 
sänka den kalkylerade inkomsten av skog, om nettopenningvärdet av den lägenhetsbestämda 
årliga avverkningsmöjligheten enligt Finlands skogscentrals eller skogsvårdsföreningens utlåtande 
är minst tio procent lägre än inkomsten av skog. Sänkningen motsvarar skillnaden mellan 
inkomsten av skog och nettopenningvärdet av den möjliga avverkningen. (10 i § i 
klientavgiftslagen). 
 
Som inkomster beaktas inte tillfälliga inkomster eller inkomster av engångsnatur, 
kostnadsersättningar och andra understöd som beviljats för ett visst ändamål eller andra 
motsvarande inkomster som inte är regelbundna eller fortlöpande och som inte ingår i de 
skattepliktiga inkomsterna.  
 
Som inkomster beaktas inte de skattefria sociala förmåner som avses i 92 § i inkomstskattelagen 

(1535/1992), med undantag av handikappbidrag och vårdbidrag för pensionstagare. Det 

veterantillägg som betalas ut som en del av vårdbidraget för pensionstagare beaktas inte som 
inkomst.  
Som inkomst beaktas inte heller sådant underhållsbidrag för barn som avses i 4 § i lagen om 
underhåll för barn. 
 
Om klientens eller partnerns inkomster varierar, beaktas som månadsinkomst den genomsnittliga 

månadsinkomsten under de senaste 12 månaderna.  

Avdrag enligt punkt 3.4 beaktas i fråga om inkomster som ligger till grund för klientavgiften för 
långvarig institutionsvård. 

 

 

https://www.finlex.fi/sv/laki/smur/2005/20051142
https://www.finlex.fi/sv/laki/smur/2005/20051142
https://www.finlex.fi/sv/laki/smur/1996/19961118
https://www.finlex.fi/sv/laki/smur/1996/19961118
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Exempel på nettoinkomster som beaktas:    
  

• Lön   
• Pensioner    
• Förmåner  
• Studiepenning  
• Vuxenutbildningsstöd 
• Hemvårdsstöd 
• Handikappbidrag för 16-åringar  
• Handikappbidrag för personer över 16 år 
• Vårdbidrag för pensionstagare 
• Ränteinkomst   
• Dividendinkomst       
• En placeringsfonds avkastningsandelar    
• Skogsinkomst  
• Hyresinkomster (med avdrag för driftsvederlag och ränta på placeringslånet)  
• Studiestipendier och hederspris, till den del de är fortlöpande eller årligen återkommande 
och skattepliktiga  
• Andra personliga inkomster 

 
 
 

Inkomster som inte beaktas är till exempel:  
  

• Barnbidrag      
• Barnförhöjning enligt folkpensionslagen  
• Bostadsbidrag  
• Studiestödets bostadstillägg 
• Militärunderstöd 
• Dagpenning för värnpliktiga 
• Fronttillägg 
• Extra fronttillägg 
• Veterantillägg 
• Underhållsbidrag eller underhållsstöd som betalas till minderåriga  
• Studiestipendier och hederspris av engångskaraktär  
• Utkomststöd   
• Sjukvårds- och undersökningskostnader som betalas på basis av olycksfallsförsäkring 
• Ersättningar för uppehälle enligt lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner 
och rehabiliteringspenningförmåner  
• Ersättningar för familjevård  
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3.4 Avdrag från inkomsterna  

Innan klientavgiften för långvarig institutionsvård fastställs, ska avdrag enligt 10 c och 10 d § i 
klientavgiftslagen dras av från klientens månadsinkomster. Avdrag enligt punkterna 3.4.1 och 3.4.3 
görs vid behov också från partnerns månadsinkomster, om avgiften bestäms enligt partnernas 
sammanlagda inkomster.  
 
 
3.4.1 Underhållsskyldighet, faktiska familjeförhållanden och sytning  

 

• Underhållsbidrag som personen ska betala, Underhållsbidraget minskas inte, om 
mottagaren av underhållsbidraget är klientens make med vilken klienten har levt i 
gemensamt hushåll omedelbart innan den långvariga institutionsvården inleds;  

 

• Andra motsvarande kostnader som föranleds av personens faktiska 
familjeförhållanden, 

 

• Förmån som han eller hon ska betala i pengar och som i samband med överlåtelse 
av en fastighet har förbehållits för viss tid eller på livstid (sytning),  

 

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

3.4.2 Tryggande av försörjningen för hemmaboende partner och barn  

Enligt 15 § i förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården ska det innan avgiften för 
långvarig institutionsvård bestäms utredas om klienten innan institutionsvården inletts har levt i 
gemensamt hushåll i äktenskap eller äktenskapsliknande förhållande eller om klienten har 
minderåriga barn vars underhåll har varit helt eller delvis beroende av klientens inkomster.  

På grundval av utredningen ska 7 c § 2 mom. om bestämmande av avgiften på basis av makarnas 
sammanräknade inkomster samt 10 c § om avdrag från inkomsterna i lagen om klientavgifter inom 
social- och hälsovården vid behov beaktas så att försörjningen av personer som levt i samma 
hushåll som klienten samt av minderåriga barn till vårdtagaren tryggas.  

I utredningen ska också beaktas vad som stadgas i 3 § 2 mom. i lagen om underhåll för barn 
(704/1975) om föräldrarnas ansvar för kostnaderna för utbildningen av myndiga barn. Vid 
åberopande av kostnaderna för utbildning av ett myndigt barn ska ett av barnatillsyningsmannen 
fastställt utbildningsunderstödsavtal eller ett domstolsbeslut bifogas. 

 
3.4.3 Intressebevakarens arvode och magistratens revisionsavgift 

Intressebevakarens arvode består av en årlig grundavgift och av tilläggsavgifter (statsrådets 
förordning om storleken på intressebevakarens arvode 696/2012).  
 
När klientavgiften bestäms beaktas som avdrag från inkomsterna grundavgiften för 
intressebevakarens arvode (440 euro eller 280 euro per år) och magistratens revisionsavgift per 

https://www.finlex.fi/sv/laki/smur/2011/20110026
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månad. Som intressebevakningsfullmäktiges arvode beaktas på motsvarande sätt ett avdrag som 
högst motsvarar grundavgiften för den ovan avsedda intressebevakarens arvode. (10 c § i 
klientavgiftslagen). 
 
Dessutom beaktas som avdrag tilläggsavgiften på 200 euro för åtgärder när intressebevakningen 
inleds.  
 
Klienten eller intressebevakaren ska meddela den tjänsteinnehavare som beslutar om 
klientavgiften om kostnader för intressebevakning. 
 

 
3.4.4 Kostnaderna för bostaden  

Enligt 10 c § i klientavgiftslagen dras de faktiska boendeutgifterna för den föregående bostaden av 
från klientens inkomster när långvarig institutionsvård inleds. Syftet med detta är att trygga klienten 
tillräckligt med tid för boendearrangemangen. Endast kostnaderna för den stadigvarande bostaden 
beaktas. Som avdrag från inkomsterna beaktas klientens andel av boendeutgifterna enligt följande:  
 
Kostnaderna för en hyresbostad beaktas vad gäller hyra och obligatorisk hemförsäkring 
månaden ut samt därpå följande månad i överensstämmelse med uppsägningstiden i lagen om 
hyra av bostadslägenhet.  
  
Kostnaderna för en bostadsrättsbostad beaktas vad gäller bruksvederlag och obligatorisk 
hemförsäkring enligt ovan nämna villkor månaden ut samt därpå följande tre (3) månader. 
 
Kostnaderna för en ägarbostad kan beaktas till utgången av den månad då klienten tagits in på 
långvarig institutionsvård samt omedelbart efter det för högst sex (6) månader:  
 

• Som utgifter för egnahemshus beaktas fastighetsskatten på fastigheten, skäliga 
uppvärmnings- och underhållskostnader och fastighetens obligatoriska hemförsäkring 

• Som bostadsaktieutgift beaktas driftsvederlag och obligatorisk hemförsäkring för bostaden 
 

 

3.4.5 Utmätning  

Som avdrag beaktas i regel inte återkommande utmätning hos vårdtagaren. I undantagsfall kan 
utmätning beaktas som avdrag om det annars uppstår utmätningsbar skuld på grund av obetald 
klientavgift.  
 

4 Avbrott i servicen  

Kommunen får ta ut en avgift för institutionsvård om servicen avbryts tillfälligt av en orsak som 
beror på klienten. Om servicen emellertid avbryts för mer än fem dagar, ska ingen avgift tas ut för 
den tid som överskrider fem dagar. Om servicen avbryts av orsaker som beror på kommunen eller 
på grund av att klienten får institutionsvård, tas avgift inte ut heller för de nämnda fem dagarna. 
Om avbrottet i servicen pågår hela månaden, tas det inte ut någon avgift alls. (10 k § i 
klientavgiftslagen). 



 

 9 (9) 

              

 
 

 

Klienten betalar gängse klientavgift för sjukhusvård, rehabilitering och annan institutionsvård. 

 

5 Flyttning av vårdtagaren till en annan institution  

När klienten i långvarig institutionsvård flyttas till en annan institution som staden ordnar förblir 
avgiften oförändrad. Beslutet om avgiften flyttar med journalhandlingarna. 

 

6 Nedsättning eller efterskänkning av klientavgift   

En avgift som fastställts för socialvårdsservice och en sådan avgift för hälsovårdsservice som 
bestämts enligt en persons betalningsförmåga ska efterskänkas eller nedsättas till den del 
förutsättningarna för personens eller familjens försörjning eller förverkligandet av personens 
lagstadgade försörjningsplikt äventyras av att avgiften tas ut (11 § i lagen om klientavgifter inom 
social- och hälsovården). Nedsättning eller efterskänkning av klientavgift är primärt i förhållande till 
utkomststöd.  

Nedsättning av klientavgiften för långvarig institutionsvård kan sökas på en särskild blankett eller 
med en fritt formulerad ansökan. Ur ansökan ska det framgå vilken avgift det gäller, från och med 
när och på vilka grunder. Beslut om nedsättning eller efterskänkning fattas på grundval av 
prövning från fall till fall.  
 
Mer information om nedsättning eller efterskänkning av klientavgiften:  
E-post: asiakasmaksut@espoo.fi  
Telefon: 09 8165 7261, vardagar kl. 9–13 
www.esbo.fi/avgifter  
 

 

8   Att sköta ärenden på en annan persons vägnar  

Klienten kan med en skriftlig fullmakt befullmäktiga ett ombud, till exempel en anhörig, att sköta 
ärenden som gäller klientavgiften för långvarig institutionsvård. Fullmakten ska visas upp av den 
befullmäktigade för att uppgifter ska lämnas ut eller ärenden handläggas. Intressebevakaren eller 
intressebevakningsombudsmannen kan sköta ärenden utan särskild fullmakt. Uppgifterna om 
intressebevakning och intressebevakningsfullmakt kan kontrolleras hos Myndigheten för 
digitalisering och befolkningsdata.  

 

Esbo stad 
FO-nummer 0101263-6 

Social- och hälsovårdssektorns stab 
Klientavgifter 
PB 207 
02070 ESBO STAD 
Tfn 09 8165 7261, mån–fre kl. 9–13 
asiakasmaksut@espoo.fi  

mailto:asiakasmaksut@espoo.fi
https://www.esbo.fi/avgifter
mailto:asiakasmaksut@espoo.fi

