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1 Klientavgifter för hemservice för barnfamiljer  

 
Enligt 19 § i socialvårdslagen (1301/2014) 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. Barnfamiljer har rätt att få sådan hemservice som är nödvändig för att trygga familjens 
omsorgsuppgift, om det på grund av sjukdom, förlossning, skada eller av någon annan liknande 
funktionsnedsättande orsak eller i en särskild familje- eller livssituation inte är möjligt att trygga 
barnets välfärd. 

Social- och hälsovårdens klientavgifter bestäms i lagen om klientavgifter inom social- och 
hälsovården (klientavgiftslagen, 734/1992) och förordningen om klientavgifter inom social- och 
hälsovården (klientavgiftsförordningen, 912/1992). I 10 e § i klientavgiftslagen fastställs de avgifter 
som tas ut för regelbunden och fortlöpande service i hemmet.  
 
För besök av familjearbetare inom hemservicen för barnfamiljer tas det ut en avgift. Hemservicens 
första besök till klienten är gratis för klienten. Hemservicen för barnfamiljer är gratis för: 
 

• familjer med barn som behöver särskilt stöd medan en bedömning av servicebehovet med 
flera aktörer pågår eller medan ett klientskap vid familjesocialarbete enligt socialvårdslagen 
pågår, och vars servicebehov och plan för hur servicen ska verkställas antecknats i en 
klientplan,  

 

• familjer med barn med funktionsnedsättning som behöver särskilt stöd medan en 
bedömning av servicebehovet med flera aktörer pågår, eller i en situation där familjen 
behöver långvarig och regelbunden hemservice för barnfamiljer och då hemservicen 
inkluderats i klientplanen. (beslut av Esbo stadsstyrelse 18.9.2017),  

 

• klienter vars hemservice har ordnats som specialomsorg om personer med intellektuell 
funktionsnedsättning eller som stödåtgärd inom barnskyddets öppenvård.  

 
 

2 Klientavgifter för tillfällig hemservice för barnfamiljer  

För hemservice för barnfamiljer tas det ut en avgift för tillfällig hemservice, om servicebehovet är 
mindre än 3 månader. Avgiften bestäms enligt längden på det dagliga besöket för tillfällig 
hemservice för barnfamiljer enligt tabellen nedan.   
 
 

Besökets längd Euro/besök 

under 1 timme 6,60 

1 timme till under 2 timmar 9,90 

2 timmar till under 4 timmar 16,40 

4 timmar till under 6 timmar 20,90 

över 6 timmar 26,50 

 
 
Om familjen till exempel får tillfällig hemservice 3 timmar per dag 2 dagar i veckan är 
månadsavgiften 8 gånger 16,40 euro, det vill säga 131,20 euro.  



 

 3 (10) 

              

 
 

 

 
Om klienten besöks flera gånger per dygn är avgiften för ett besök högst 26,50 euro. 
 
Tjänsten är gratis om familjens bruttoinkomster underskrider gränsen för gratis tjänster. Se tabellen 
nedan. En familj som vill befrias från avgiften ska lämna in sina inkomstuppgifter till enheten för 
klientavgifter vid social- och hälsovårdssektorn.    
 
 

 

Antalet 
familjemedlemmar 

Övre gräns för avgiftsfria 
tjänster, euro/månad 

1 598 

2 1103 

3 1731 

4 2140 

5 2591 

6 2976 

 
  
 

3 Klientavgifter för regelbunden hemservice för barnfamiljer  

För hemservice för barnfamiljer tas det ut en klientavgift för regelbunden hemservice, om klienten 
får service minst en gång i veckan och servicen dessutom beräknas pågå i minst tre månader från 
det att den inleds eller om servicen de facto har varat i minst tre månader (7 b § i 
klientavgiftslagen). 

Om klienten på nytt söker sig till servicen inom det följande halvåret efter att servicen avslutats 
efter att den tillfälliga eller regelbundna hemservicen varat i minst tre månader och kriterierna för 
regelbunden hemservice uppfylls, fortsätter servicen som regelbunden.  

För familjen utarbetas en serviceplan och ett servicebeslut. Tillsammans kommer man överens om 
antalet servicetimmar per månad. Timantalet kan ändras av skäl som beror på familjens behov 
eller på serviceproducenten. Servicebehovet utvärderas regelbundet. Vid tillfälligt familjearbete 
görs utvärderingen senast efter tre månader.  

 

3.1 Bestämmande av klientavgiften 

För regelbunden hemservice uppbärs en månadsavgift som baserar sig på familjens inkomster. 
Klientavgiften bestäms utifrån antalet servicetimmar som skrivits in i servicebeslutet, klientens 
betalningsförmåga och familjens storlek (10 e § i klientavgiftslagen). Med familj avses personer 
som lever i gemensamt hushåll i äktenskap eller under äktenskapsliknande förhållanden samt 
deras minderåriga barn som bor i samma hushåll (2 § i klientavgiftsförordningen).  
 
Servicetimmarna beaktas i avgiftsbeslutet i form av hela timmar så att partiella servicetimmar 
avrundas till närmaste hela timme och halva timmar avrundas uppåt.  
Den avgift som tas ut för servicen får vara högst lika stor som kostnaderna för serviceproduktionen 
(2 § i klientavgiftslagen).  
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Som inkomst i fråga om klientavgiften beaktas familjens bruttoinkomster, från vilka det har 
avdragits den inkomstgräns som bestäms enligt familjens personantal och de avdrag som avses i 
punkt 3.4. Inkomstgränsernas belopp justeras vartannat år i enlighet med arbetspensionsindexet 
och de justerade beloppen träder i kraft vid ingången av året efter justeringsåret. Inkomstgränserna 
är följande: 

 

 

 

 

Klientavgiften är den i tabellen nedan angivna procentandelen av de månadsinkomster som 
överskrider inkomstgränsen.  

 

 

Om det finns fler än sex personer i familjen höjs inkomstgränsen med 357 euro, medan 
betalningsprocenten sänks med en procentenhet för varje därpå följande person.  

Exempel 1 Familjen består av föräldrarna och 4 barn, dvs. 6 personer. Familjens sammanlagda 
bruttoinkomster är 3 200 euro i månaden och familjen får familjearbete 20 timmar per månad. 
Inkomster 3 200 euro – gränsen för avgiftsfri service 2 976 euro = 224 euro, varav klientavgiften är 
7 procent, det vill säga 15,68 euro per månad.  

Exempel 2 Familjen består av mor och två barn, det vill säga 3 personer. Bruttoinkomsterna är 2 
000 euro och servicebehovet är 20 timmar per månad. Inkomster 2 000 euro – övre gräns för gratis 

Familjens storlek, 

antal personer 

1 2 3 4 5 6 

Inkomstgräns, euro i 

månaden  

598 1103 1731 2140 2591 2976 

 

Antal 

servicetimmar 

per månad 

 

Avgiftsprocent enligt familjens storlek  

 

1                    2                   3                     4                   5                  6   personer  

                                                                                                           eller fler                    

7–10 9 % 9 % 8 % 7 % 6 % 5 % 

11–15 10 % 10 % 9 % 8 % 7 % 6 % 

16–20 11 % 11 % 10 % 9 % 8 % 7 % 

21–25 13 % 13 % 11 % 10 % 9 % 8 % 

26–30 15 % 15 % 12 % 11 % 10 % 9 % 

31–35 17 % 17 % 13 % 12 % 11 % 10 % 

36–40 19 % 19 % 14 % 13 % 12 % 11 % 

41–60 20 % 20 % 16 % 14 % 13 % 11 % 

över 60 timmar  22 % 22 % 18 % 15 % 13 % 11 % 
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service 1 731 euro = 269 euro, varav klientavgiften är 10 procent, det vill säga 26,90 euro per 
månad.  

Klientavgiften gäller alltid tills vidare. Klientavgifterna för den regelbundna hemservicen för 
barnfamiljer 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.  
 
 
 

3.2 Utredning av inkomster  

För bestämmande av klientavgiften utreds familjens inkomster. Inkomstutredningen görs och 
beslutet om avgiftens storlek fattas av enheten för klientavgifter i social- och hälsovårdssektorns 
stab. Till klienten skickas en blankett för inkomstutredning. Klienten returnerar den ifyllda 
blanketten med bilagor inom utsatt tid. Till klienten skickas ett skriftligt betalningsbeslut jämte 
anvisning om begäran om omprövning.  
 
Uppgifterna om inkomsterna begärs i första hand av klienten eller klientens ombud. Uppgifterna 
kan också begäras av andra myndigheter, samfund eller personer. 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 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. 
Inkomstuppgifterna kan kontrolleras till exempel ur Folkpensionsanstaltens register och 
Skatteförvaltningens inkomstregister. 

Då avgiften bestäms utifrån makarnas eller sambornas sammanräknade inkomster tillämpas 
denna rätt att få upplysningar också på partnern. Endast sådana uppgifter begärs som har 
betydelse när avgiften fastställs. 
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Informationsskyldighet gäller också penninginstitut, om kommunen 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 ändras ska klienten eller klientens ombud meddela om dessa till den myndighet 
som beslutar om avgiften. Ett beslut om klientavgift som byggt på felaktiga uppgifter kan rättas 
retroaktivt för högst ett år.  
 
Ytterligare upplysningar om klientavgifter och inkomstutredningar ges av enheten för klientavgifter:  
asiakasmaksut@espoo.fi eller tfn 09 816 57261 (vardagar kl. 9–13).   
 
 

3.3 Inkomster som utgör grund för klientavgiften  

I 10 f § i klientavgiftslagen fastställs de inkomster som ligger till grund för den regelbundna 
hemservicen för barnfamiljer. Klientavgiften bestäms enligt familjens månadsinkomster med 
beaktande av de avdrag som görs i inkomsterna enligt punkt 3.4. Som inkomster som ligger till 
grund för avgiften beaktas bruttoinkomsterna, det vill säga skatter beaktas inte som avdrag från 
inkomsterna.  

Som månadsinkomster ska beaktas familjens fortlöpande eller årligen återkommande inkomster 
efter förskottsinnehållning och förskottsbetalning minskat med kostnaderna för inkomstens 
förvärvande och skattefria inkomster samt kalkylerad inkomst av skog.  Inkomsten är fortlöpande 
när den fortgår minst tre månader från den tidpunkt då avgiften påfördes.  

Om det inte finns tillgång till den senaste verifierade informationen om klientens skattepliktiga 
inkomster, kan som skattepliktiga inkomster beaktas motsvarande skattepliktiga inkomster som 
fastställts vid den senast verkställda beskattningen, förhöjda med de procenttal som 
Skatteförvaltningen i sina årliga beslut med stöd av 6 § 1 mom. i lagen om förskottsuppbörd 
(1118/1996)  bestämmer om beräkningsgrunderna för förskottsinnehållning och förskottsuppbörd. 
 
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 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 inkomst beaktas inte skattefria sociala förmåner 
enligt 92 § i inkomstskattelagen med undantag för underhållsstöd och vårdbidrag för 

https://www.finlex.fi/sv/laki/smur/1996/19961118
https://www.finlex.fi/sv/laki/smur/1996/19961118
https://www.finlex.fi/sv/laki/smur/2005/20051142
https://www.finlex.fi/sv/laki/smur/2005/20051142
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pensionstagare. Det veterantillägg som betalas ut som en del av vårdbidraget för pensionstagare 
beaktas inte som inkomst. 

Om inkomsterna varierar, beaktas som månadsinkomst den genomsnittliga månadsinkomsten 
under de 12 föregående månaderna. 

Exempel på bruttoinkomster som beaktas:    

• Löneinkomster 

• Pensionsinkomster 

• Förmånsinkomster  

• Skogsinkomst  

• Dividendinkomster 

• Ränteinkomster  

• Kapitalinkomster  

• Hyresinkomst (exklusive driftsvederlag)  

• Underhållsstöd  

• Underhållsbidrag 

• Vårdbidrag för pensionstagare  

• Dividender som betalats till ett aktiesparkonto  

• Årlig avkastning från placeringsfonder  

• Andelen icke-skattesubventionerade pensionsförsäkringar av pensionen som motsvarar 
avkastningen på kapitalet 

• Andra fortlöpande eller årligen återkommande personliga inkomster 
 
 

Inkomster som inte beaktas:  
  

• Barnbidrag 
• Studiepenning 
• Vuxenutbildningsstöd 
• Stöd för hemvård av barn 
• Stipendier för studier och andra motsvarande understöd 
• Barnförhöjning enligt folkpensionslagen  
• Bostadsbidrag  
• Studiestödets bostadstillägg  
• Militärunderstöd  
• Dagpenning för värnpliktiga  
• Handikappbidrag för personer under 16 år  
• Handikappbidrag för personer över 16 år  
• Utkomststöd  
• Veterantillägg  
• Fronttillägg  
• Extra fronttillägg  
• Avkastningen på investeringsfonders tillväxtandelar som inte årligen utdelas ur fonden  
• Återbetalning av kapital från icke-skattesubventionerade pensionsförsäkringar  
• Sjukvårds- och undersökningskostnader som betalas på basis av olycksfallsförsäkring 
• Ersättningar för uppehälle enligt lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner 
och rehabiliteringspenningförmåner 
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• Ersättning för uppehälle enligt lagen om arbetskraftspolitisk vuxenutbildning (763/1990) 
• Ersättning för kostnader för familjevård  
• Andra motsvarande inkomster som inte är regelbundna eller fortlöpande och som inte ingår 
i de skattepliktiga inkomsterna  

 
 
 

3.4 Avdrag från inkomsterna  

Innan avgiften för regelbunden hemservice fastställs kan de avdrag från familjens inkomster som 
räknas upp nedan beaktas (10 g § i klientavgiftslagen).  
 
 
3.4.1 Underhållsskyldighet, faktiska familjeförhållanden och sytning  

 

• Underhållsbidrag som personen ska betala,  
 

• 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 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 
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. 
 
 
 
 

https://www.finlex.fi/sv/laki/smur/2011/20110026


 

 9 (10) 

              

 
 

 

4 Servicesedel för hemhjälp och hjälp med barnskötsel för 

barnfamiljer  

Barnfamiljer kan beviljas servicesedel för tillfällig hemservice vid kortvarigt och särskilt 
servicebehov. Värdet på servicesedeln för tillfällig hemservice är 26 euro per timme och en familj 
beviljas högst 40 timmar för tre månader.  
 
Beslutet om servicesedeln fattas av en tjänsteinnehavare inom socialvården och beslutet skickas 
till klienten. Klienten väljer vilken serviceproducent som anlitas bland avtalsparterna och beställer 
servicen själv. Klienten betalar egenandelen, det vill säga skillnaden mellan priset och 
servicesedelns värde, direkt till serviceproducenten.  
 
 

 

5 Köptjänster för hemhjälp och hjälp med barnskötsel för 

barnfamiljer  

En tjänsteinnehavare inom socialvården kan också bevilja köptjänster för tillfälligt eller regelbundet 
familjearbete för barnfamiljer. Klienten betalar för tjänsten enligt taxan för tillfällig hemservice 
(punkt 2) eller taxan för regelbunden och fortlöpande hemservice för barnfamiljer (punkt 3).  
 
 
 

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 klientavgiftslagen). Nedsättning 
eller efterskänkning av klientavgift är primärt i förhållande till utkomststöd.  

Nedsättning av klientavgiften 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:  
Staben för välfärds- och hälsosektorn 
Klientavgifter och ersättningar  
tfn 09 8165 7261 vardagar kl. 9.00–13.00  
E-post: asiakasmaksut@espoo.fi  
www.esbo.fi  
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:asiakasmaksut@espoo.fi
http://www.esbo.fi/
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7 Kontaktuppgifter  

Mer information om klientavgifterna:   
Staben för välfärds- och hälsosektorn 
Klientavgifter och ersättningar     
PB 207, 02070 Esbo stad     
E-post: asiakasmaksut@espoo.fi     
Telefon: 09 816 57261 vardagar kl. 9.00–13.00 
 
Mer information om hemservice för barnfamiljer:  
Handledning och rådgivning inom socialtjänster för barnfamiljer 

Telefon: 09 816 23600 vardagar kl. 9.00–14.00 

 
 
 

mailto:asiakasmaksut@espoo.fi

