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1 Klientavgifter för hälsocentralens öppenvård  

Mottagning hos hälsocentralsläkare inom öppenvården: 16,40 euro (7 § 1 mom. i 
klientavgiftsförordningen).  
 
Avgiften tas ut för de tre första läkarbesöken under kalenderåret, inklusive distansmottagning och 
mottagning på plats. 

Mentalvårdsarbete inklusive olika vårdformer som ordnas som öppen vård inom primärvården 
enligt 27 § i hälso- och sjukvårdslagen är avgiftsfritt för klienter i alla åldrar (5 § i 
klientavgiftslagen). 
 
Avgift tas inte ut för följande grupper:  
 

• personer under 18 år  

• flyktingar som staten betalar kalkylerad ersättning för 

• studerande på heltid 

• personer som får full folkpension 

• personer som får garantipension 

• personer som får pensionsstöd  

• personer som får arbetslöshetsskyddets grunddagpenning, arbetsmarknadsstöd eller 
integrationsstöd 

• grupper som har rätt till Esbo stads veterantjänster 
– beväringar och civiltjänstgörare 
 

Videomottagning hos hälsocentralsläkare inom öppenvården: 13,10 euro per besök 
(från 1.2.2022). Avgiften tas ut för de tre första läkarbesöken under kalenderåret, inklusive 
distansmottagning och mottagning på plats. 

 
Jouravgifter på Jorvs sjukhus: 
Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt HNS svarar för jourverksamheten och beslutar om 
avgifterna.  
 
Besöksavgift för fysioterapi: 9,00 euro per besök.  
(7 § 4 mom. i klientavgiftsförordningen) 
 
Distansmottagning inom fysioterapi: 7,20 euro per besök (från 1.2.2022). 

 

Avgifter för fysioterapi i grupp:  
 

Antal vårdtillfällen  Avgift för en period/euro 

Högst 3 gånger  9,00 

4–6 gånger  18,00 

7–  27,00 

 
Vård i serie (medicinsk rehabilitering): 9,00 euro per besök.  
 
Ergoterapi för vuxna: 9,00 euro per besök. Avgiften tas ut för högst 45 vårdtillfällen under ett 
kalenderår.  
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2 Klientavgifter för övrig öppenvård  

 

Avgifter för kortvarig institutionsvård: 
Av personer under 18 år tas avgiften ut för högst 7 vårddagar per kalenderår. Därefter är vården 
gratis (12 § i klientavgiftsförordningen).  
 

• Vård med uppehälle vid en psykiatrisk vårdenhet: 17,90 euro per dag. 
Avgiften för kortvarig institutionsvård tas ut för ankomst-, vistelse- och avfärdsdagarna. Om 
klienten flyttas direkt till en annan institution får den avsändande institutionen inte ta ut 
avgift för den dag då klienten flyttas. 

 

• Annan kortvarig institutionsvård: (t.ex. avvänjning vid institution): 38,80 euro per dag. 
Efter att avgiftstaket nåtts debiteras avgiften för uppehälle vid kortvarig institutionsvård, 
17,90 euro per vårddag. Ingen avgift för uppehälle tas ut för personer under 18 år (6 a § i 
klientavgiftslagen och 26 a § 3 mom. i klientavgiftsförordningen).   

 

 

Dagvård och nattvård: 17,90 euro per dygn. 
Denna avgift tas ut för patienter som vårdas endast på dagen eller på natten. För barn under 18 år 
tar vi ut avgiften för högst 7 vårddagar per kalenderår (13 § i klientavgiftsförordningen).  

 
Rehabilitering (rehabilitering på institution för personer med funktionsnedsättning eller intellektuell 
funktionsnedsättning): 13,40 euro per dag. 
(14 § i klientavgiftsförordningen) 

 
Undersökning och vård som ges av en läkare på en tillnyktringsstation: besöksavgift på 
vardagar 16,40 euro och på veckoslut 22,50 euro.  

 

Läkarintyg eller läkarutlåtande:  
 

• Läkarens eller tandläkarens intyg eller utlåtande: 51,50 euro (från 1.2.2022).  
Intyg och utlåtanden är gratis inom folkhälsoarbetet och för hälsointyg på grundval av 
uppgifter som samlats in inom skol- och studerandehälsovården. Avgift tas inte ut för 
sådana läkarintyg eller läkarutlåtanden som klienten behöver för vård eller rehabilitering, 
för läkemedelsersättning med stöd av 5 kap. i sjukförsäkringslagen (1224/2004) eller för 
påvisande av behovet av sådan kortvarig sjukledighet vars varaktighet är högst den 
självrisktid som avses i 8 kap. 7 § 1 och 2 mom. i sjukförsäkringslagen (5 § i 
klientavgiftslagen). 
 

• Läkarintyg för att få eller behålla körrätten: 61,80 euro (från 1.2.2022).   
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Avgiften för en tjänst som inte använts: 51,50 euro (från 1.2.2022).  
Avgiften tas ut av personer över 18 år för en oanvänd tid som inte avbokats i tid på 
läkarmottagning, munhälsovårdens undersökning och behandling och dyr bilddiagnostisk 
undersökning. Avbokningen ska göras senast föregående vardag före kl. 14.00. Avgiften för en 
mottagningstid som inte används och inte avbokats i tid tas ut också om mottagningstiden är 
gratis. Om en oanvänd tid inte avbokats, men klienten kan uppvisa ett godtagbart skäl, 
uppbärs avgiften inte. (3 § i klientavgiftslagen). 

 

 

3 Klientavgifter för munhälsovård  

Klientavgifter för munhälsovård tas inte ut av följande grupper:  
 

• personer under 18 år (med undantag för avgiften för en oanvänd mottagningstid som inte 
avbokats i tid samt avgiften för en regleringsapparat som försvunnit eller skadats på grund 
av vårdslöshet eller då den använts i strid med bruksanvisningarna). 
 

• personer med frontmannatecken, fronttjänsttecken, fronttecken, veterantecken eller intyg 
över att de deltagit i vissa minröjningsuppgifter (9 § 6 mom. i klientavgiftsförordningen). 

 

• flyktingar som staten betalar kalkylerad ersättning för  
 
Av alla andra uppbärs avgifter för kommunal tandvård. Munhälsovårdens avgifter räknas inte med 
under avgiftstaket. 

 

 

3.1  Grundavgifter och mottagningsavgifter  

Mottagning Avgift/euro från 1.2.2022  

Munhygienist 10,30 

Tandläkare 13,30 

Specialtandläkare  19,50 

 

(9 § i klientavgiftsförordningen).  

 

 

3.2 Behandlingsavgifter (utöver grundavgiften) 

Bilddiagnostik  Avgift/euro från 1.2.2022 

Tandbild 8,50 

Panoramaröntgen av käkarna och 
hela tanduppsättningen  

19,20 

 

Förebyggande vård: 8,50 euro per besök (från 1.2.2022). 
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Undersökning, tandkontroll och behandling av sjukdomar: 
Avgiftens storlek beror på ingreppets svårighetsklass.  
 

Svårighetsklass  Avgift/euro från 1.2.2022 

0–2 8,50 

3–4  19,20 

5–7 38,00 

8–10 55,60 

11–  78,00 

 

 

Protetiska ingrepp:  
Om patienten inte har betalt avgiften direkt till tillverkaren, kan de tandtekniska utgifterna för 
tandregleringsapparater och tandprotetisk behandling tas ut högst enligt de faktiska kostnaderna (9 
§ 3 mom. i klientavgiftsförordningen).  
 

Protetiskt ingrepp Avgift/euro från 1.2.2022  

Rebasering av protes 55,60 

Reparation av protes 38,00 

Protes med akryldelar och 

helprotes 

186,00 

Kronor och bryggor, per tand 186,00 

Skeletterad protes 225,70 

 

 

 

3.3 Övriga avgifter 

Tandläkarintyg och tandläkarutlåtande: 51,50 euro (från 1.2.2022).  
(23 § i klientavgiftsförordningen).   
 
Avgiften för en tjänst som inte använts: 51,50 euro (från 1.2.2022).   
Avgiften tas ut av personer över 18 år för en oanvänd tid som inte avbokats i tid på 
läkarmottagning, munhälsovårdens undersökning och behandling och dyr bilddiagnostisk 
undersökning. Avbokningen ska göras senast föregående vardag före kl. 14.00. Avgiften för en 
mottagningstid som inte används och inte avbokats i tid tas ut också om mottagningstiden är 
gratis. Om en oanvänd tid inte avbokats, men klienten kan uppvisa ett godtagbart skäl, 
uppbärs avgiften inte. (3 § i klientavgiftslagen). 
 
Förlust av eller skada på en regleringsapparat på grund av vårdslöshet: 
De tandtekniska utgifterna för anskaffning av en ny regleringsapparat eller reparation av den 
skadade uppbärs högst enligt de faktiska kostnaderna (9 § 5 mom. i klientavgiftsförordningen).  
 
Specialmaterial:  
För specialmaterial kan det tas ut en avgift som högst motsvarar de faktiska kostnaderna (9 § 4 
mom. i klientavgiftsförordningen).  
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4 Färdtjänst inom funktionshinderservicen  

För färdtjänst för en person med svår funktionsnedsättning enligt handikappservicelagen 
uppbärs som egenandel för en enkel resa priset för en enkelbiljett i kollektivtrafiken på orten. 

 
En resa inom Esbo eller till Grankulla, Helsingfors, Vanda, Kyrkslätt, Nurmijärvi och Vichtis: 

 

• Vuxen:  2,80 euro 

• Barn (7–17 år): 1,40 euro  

 
 

För arbets- och studieresor för en person med svår funktionsnedsättning enligt 
handikappservicelagen uppbärs som egenandel priset som gäller på orten för en periodbiljett för 
30 dagar i kollektivtrafiken inom Esbo eller regionalt. Resor under fritiden ingår. Egenandelen för 
barn och studerande bestäms enligt grunderna för motsvarande priser i kollektivtrafiken. 

 
Resor inom Esbo och till Grankulla, Helsingfors, Vanda, Kyrkslätt, Nurmijärvi och Vichtis, 30 
dagars periodbiljett (från 14.1.2021):  

 

• Vuxna   62,70 euro 

• Barn (7–17 v)  31,40 euro 

• Studerande  34,50 euro   
 

 
För studieresor till en ort utanför Helsingfors, Esbo, Grankulla, Kyrkslätt, Nurmijärvi, Vanda eller 
Vichtis uppbärs som egenandel priset för en 30 dagars periodbiljett för studerande (34,50 euro från 
14.1.2021). 

 
 

För resor till dagverksamhet enligt handikappservicelagen uppbärs som egenandel för en 
enkel resa priset för en enkelbiljett i kollektivtrafiken på orten. 

 

• Vuxna  2,80 euro  
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5 Måltidsavgifter inom funktionshinderservicen  

Måltidsavgiften uppbärs enligt användning. Måltidsavgiften tillämpas när måltiderna inte ingår i de 
övriga avgifter som klienten betalar. Måltidsavgifter tas ut för service som ordnas i enlighet med 
lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda (519/1977), lagen om service och stöd på 
grund av handikapp (380/1987) och socialvårdslagen. 
 

Måltid  Avgift/euro 

Frukost  1,05 

Mellanmål  1,05 

Kvällsmål  1,05 

Lunch  4,30 

Middag  4,30 

 

 

 

6 Klientavgifter för tjänster i hemmet  

 

6.1 Regelbunden och fortlöpande hemvård och hemservice för barnfamiljer 

För regelbunden och fortlöpande hemvård och regelbunden hemservice för barnfamiljer tas det ut 
en månadsavgift enligt 10 e § i klientavgiftslagen. Klientavgiften bestäms utifrån antalet 
servicetimmar som skrivits in i servicebeslutet, klientens betalningsförmåga och familjens storlek. 
Avgifter som påverkas av klientens betalningsförmåga fastställs tillsvidare (10 j § i 
klientavgiftslagen). De ses över årligen.  

Som inkomst i fråga om klientavgiften beaktas bruttoinkomster som överskrider inkomstgränsen. 
Inkomstgränserna bestäms enligt familjens storlek. 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:  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Familjens storlek, 
antal personer 

1 2 3 4 5 6 

Inkomstgräns, euro i 
månaden  

598 1103 1731 2140 2591 2976 
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Klientavgiften för regelbunden hemvård är den i tabellen nedan angivna procentandelen av de 
månadsinkomster som överskrider inkomstgränsen.  
 

 

 

 

 

Klientavgiften för regelbunden hemservice för barnfamiljer är den i tabellen nedan angivna 
procentandelen av de månadsinkomster som överskrider inkomstgränsen.  
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Antal 

servicetimmar 

per månad 

 

Avgiftsprocent enligt familjens storlek  

 

1                    2                   3                     4                   5                  6   personer  

                                                                                                           eller fler                    

0–4  5 %  5 %  5 %  5 %  5 %  5 %  

5–10 9 % 8,75 % 7,50 % 7,50 % 7,50 % 7,50 % 

11–20 14 % 14 % 13,50 % 13 % 12 % 11 % 

21–30 21 % 20 % 18 % 15 %  13 % 11 % 

31–40 28 % 22 % 18 % 15 % 13 % 11 % 

41–80   35 % 22 % 18 % 15 % 13 % 11 % 

över 80 timmar  35 % 22 % 18 % 15 % 13 % 11 % 

 

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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Den avgift som tas ut för servicen får vara högst lika stor som kostnaderna för serviceproduktionen 
(2 § i klientavgiftslagen). Produktionspriserna bestäms av omsorgsdirektören i social- och 
hälsovårdssektorns faktureringsprislista. Produktionspriset begränsar också de maximibelopp som 
får tas ut på grundval av inkomster. 

Närmare information om klientavgifterna för regelbunden hemvård och hemservice för barnfamiljer 
och grunderna för dem ges i separata anvisningar (se Klientavgifter för hemvård och Klientavgifter 
för hemservice för barnfamiljer).  

Hemvård på distans: 
Hemvårdens distanstjänster och vårdbehovet antecknas i klientens vård- och serviceplan. För 
distanstjänster tas det ut en klientavgift enligt vård- och serviceplanen och avgiftsgrunderna för 
tillfällig eller regelbunden hemvård. 

 

Apparater som krävs för användning av distanstjänster inom hemvården omfattar Esbo stads 
leasing-pekplatta, i vilken installerats ett program för virtuell vård och en fungerande nätanslutning. 
 
Rehabiliterande bedömningsperiod: 46,20 euro per påbörjad vecka. En rehabiliterande 
bedömningsperiod varar cirka fyra veckor.  
 
 

6.2 Tillfällig hemvård och hemservice 

Tillfällig hemsjukvård: 
 

• Hembesök av läkare 15,00 euro 

• Hembesök av någon annan person eller klientens besök på hemvårdens kontor 9,50 euro. 
 
Avgiften tas också ut för tjänster som ges på kontoret. Avgiften tas inte ut om klienten är klient 
inom regelbunden hemsjukvård (3 § 5 mom. i klientavgiftsförordningen). Avgiften tas inte ut hos 
krigsveteraner.  
 
Tillfällig hemservice:  
Avgiften bestäms på basis av besökets längd. Tjänsten är gratis om familjens inkomster 
underskrider inkomstgränsen. 
 

Besökets längd  Avgift/euro 

under 1 timme 6,60 

1 timmar 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 klienten besöks flera gånger per dygn är avgiften högst 26,50 euro per dygn. 
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Tillfällig hemservice på distans: kontaktbaserad engångsavgift 3,30 euro.  
Tjänsten är gratis om familjens inkomster underskrider inkomstgränsen.  
 
Om klienten kontaktas på distans flera gånger per dygn är avgiften högst 16,50 euro. Tillfällig 
hemservicen på distans kan pågå i högst 3 månader. 

 
 

Rehabilitering på distans: 
 

• 4–6 gånger  9,00 euro per period  

• 7 gånger eller mer   18,00 euro per period  
 

 
Hemflyttningstjänstens besök: 6,60 euro.  
 

 

6.3 Stödtjänster 

Avgifterna tas ut enligt nedanstående om det inte föreskrivs något annat i lagen.  
 
Klädvård: 7,50 euro per tvättomgång. Avgiften tas ut som en engångsavgift och gäller inte 
klädtvätt i hemmet eller i husbolagets tvättstuga.  
 
Färdtjänststöd (enligt socialvårdslagen)  
Enkel resa inom Esbo eller till Grankulla, Helsingfors, Vanda, Kyrkslätt, Nurmijärvi och Vichtis: 
 

• Vuxna 2,80 euro 

• Barn 1,40 euro  
 
 

Badtjänst: 9,50 euro per gång (inkluderar skjuts till bastu och tillbaka samt badhjälp).  
 

Assisterande tjänster:  
Små städjobb i hemmet, snickararbeten i hemmet, små gårdsarbeten, snöskottning, 
hushållsarbete, klädvård, hjälp med uträttande av ärenden utanför hemmet och ledsagning 
utomhus. Assisterande tjänster erbjuds högst 8 timmar i månaden. 
 
Avgiften bestäms på basis av besökets längd.  

 

Tjänstens längd  Besöksavgift / euro  

under 2 timmar  6,40  

2–4 timmar  12,90 

 

 
Trygghetstjänster:  
I trygghetstjänsten ingår trygghetsanordningar, larmjour och utryckning av trygghetshjälpare. 
Tjänsten är gratis om bruttoinkomsterna underskrider gränsen för gratis tjänster. I annat fall 
är avgiften 3,5 procent av de månatliga bruttoinkomsterna. Avgiften är högst 45 euro per 
månad. 
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Måltidsavgifter:  
Måltider inom stödboende för äldre (moms 0 %)  
 
 

Måltid Avgift/euro  

Lunch 7,30 

Middag 5,10 

Morgonmål 2,00 

Morgongröt 1,20 

Morgon- eller eftermiddagskaffe + 

kaffebröd 

1,20 

Kvällsmål  1,20 

 

6.4 Övriga tjänster  

Dagverksamhet: 17,90 euro per dag.    
I avgiften ingår samskjuts hemifrån till dagcentralen och tillbaka samt lunch och kaffe. 
 
Tillfällig deldagsvård: besöksavgift 11,50 euro.  
Högst 4 timmar per gång. Inkluderar måltider, inte skjuts.  
 
 
 

7 Klientavgifter för stödboende  

Stödboende erbjuds inom mental- och missbruksvård, socialtjänster för vuxna och 
funktionshinderservicen. 

 
Neppers stödbostäder: högst 278 euro/månad.  

 
Olarsbäckens härbärge: 13,90 euro/dygn.  

 
Tillfälligt boende inom vuxensocialarbetet:  
Ingen avgift uppbärs för de tre första månaderna. Därefter tas det som månatlig klientavgift ut de 
nettoinkomster som överskrider gränserna i tabellen. Klientavgiften får dock inte vara större än en 
skälig månadshyra i Esbo vid tidpunkten. 
 
Tjänsten är gratis för klienter som får grundläggande utkomststöd, arbetslöshetsskyddets 
grunddagpenning, arbetsmarknadsstöd eller integrationsstöd. Om tillfälligt boende ordnas för ett 
par eller en familj som inte får grundläggande utkomststöd och den ena av de vuxna har andra 
regelbundna inkomster än ovannämnda sociala förmåner och den andra får en ovannämnd 
förmån, beaktas alla sammanräknade inkomster, även ovannämnda förmåner, när klientavgiften 
fastställs. Då bestäms klientavgiften på grundval av alla sammanräknade inkomster. 
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Antal 

familjemedlemmar 

Gräns för avgiftsfria tjänster 

euro/månad 

1 598 

2 1103 

3 1731 

4 2140 

5 2591 

6 2976 

 

 

 

7.1 Boendeträning och boendepraktik 

Boendeträning och boendepraktik genomförs på enheten. Klientavgiften uppbärs för alla dagar 
inklusive ankomst- och avfärdsdagen. 
 
Boendeträning eller boendepraktik under en månad: 14,90 euro per boendedag. Utöver 
klientavgiften tas det ut måltidsavgifter enligt användning.   
 
Om boendeträningen eller boendepraktiken i enheten pågår i ett sträck en månad eller mer, tas det 
ut en boendeavgift på 250,00 euro (från 1.2.2022) per månad som ersätter hyran. Avgiften tas inte 
ut om klienten betalar hyra eller bolagsvederlag och boendekostnader för en egen bostad. 
Dessutom uppbärs enligt användning avgifter för uppehälle vid boende, användning av 
gemensamma lokaler och måltider. 
 
Uppehälle, centraliserade anskaffningar och användning av gemensamma lokaler vid 
boende i enheten: 

 

• I uppehället ingår 1–2 centraliserade anskaffningar eller användning av gemensamma 
lokaler, 20 euro (från 1.2.2022) 

• I uppehället ingår 3 eller flera centraliserade anskaffningar eller användning av 
gemensamma lokaler, 50 euro (från 1.2.2022) 
 

Centraliserade anskaffningar och användning av gemensamma lokaler som används som grund 
för klientavgiften är följande: 
 

• nätanslutning eller dator som boendeenheten erbjuder invånarna 

• dagstidning och tidskrifter i boendeenhetens gemensamma lokaler 

• material, redskap och tvättmedel för städning eller toalettpapper 

• användning av bastu om det inte ingår i hyran eller om ingen separat avgift uppbärs 

• användning av tvättmaskin, mangel, torkmaskin eller torkrum i de gemensamma lokalerna 

• användning av gemensamma hobbyredskap eller hobbyrum om användningen av dem inte 
ingår i hyran 

 
Om användningen av ovan nämnda gemensamma lokaler samt ämnen och redskap avtalas i 
planen som görs tillsammans med klienten. 
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8 Kortvarigt serviceboende med heldygnsomsorg 

Klientavgiften omfattar måltider, stödtjänster, boendekostnader och annat uppehälle. 
Klientavgiften uppbärs för alla dagar inklusive ankomst- och avfärdsdagen. Vården ordnas inte i 
klientens hem eller som institutionsvård. 

 

• Personer som fyllt 16 år: 26,00 euro per vårddag 

• Personer under 16 år: 11,60 euro per vårddag (från 1.2.2022) Klientavgiften motsvarar 
klientavgiften för vård under närståendevårdarens lagstadgade ledighet.   

 
Om vården pågår över 3 månader, följs avgiftsgrunderna för långtidsboende.  

 

9 Klientavgifter för långvarig sluten vård  

Avgiften uppbärs en gång i månaden för alla vårddagar inklusive ankomst- och avfärdsdagen. Om 
klienten utan dröjsmål flyttas till en annan enhet har den avsändande enheten inte rätt att ta ut 
avgift för flyttdagen. 
 

För långvarig sluten vård tas det ut en klientavgift enligt 7 c § i lagen om klientavgifter inom social- 
och hälsovården (734/1992) som baserar sig på klientens inkomster. Klientavgiften är 85 procent 
av klientens nettomånadsinkomster, från vilka avdrag har gjorts enligt avgiftsgrunderna. Klientens 
minsta disponibla medel per månad är 15 procent av nettoinkomsterna, men minst 112 euro per 
månad från 1.1.2022.  

 

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 klientavgiften utgående från bådas sammanslagna månadsinkomster. 
Då är avgiften 42,5 procent av de sammanlagda nettomånadsinkomsterna, från vilka avdrag har 
gjorts enligt avgiftsgrunderna. Klientens minsta disponibla medel per månad är emellertid 112 
euro per månad.  
 

Enligt 2 § i klientavgiftslagen får den avgift som tas ut för servicen vara högst lika stor som 
kostnaderna för serviceproduktionen. Produktionspriserna bestäms av omsorgsdirektören i social- 
och hälsovårdssektorns faktureringsprislista. Produktionspriset begränsar också de maximibelopp 
som får tas ut på grundval av inkomster. 

 

Avgifter som påverkas av klientens betalningsförmåga fastställs tillsvidare (10 j § i 
klientavgiftslagen). De ses över årligen.  
 
Närmare information om de klientavgifter och avdrag från inkomsterna som tas ut hos klienterna 
inom långvarig institutionsvård finns i en separat anvisning (se Klientavgifter för långvarig 
institutionsvård). 
 
Av barn under 16 år uppbärs barnbidraget och handikappbidraget som ersättning för vård, 
uppehälle eller omsorg för den tid som vården pågår. Barnbidraget tas ut i sin helhet. Av 
handikappbidraget får klienten behålla 15 procent av bidraget, men minst 112 euro per månad. 
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10 Klientavgifter för långvarigt serviceboende med 

heldygnsomsorg 

I 7 c § i lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården (734/1992) fastställs de avgifter som 
tas ut för långvarigt serviceboende med heldygnsomsorg. För klienten fattas ett beslut om 
klientavgift enligt grunderna för avgifter för långvarigt serviceboende med heldygnsomsorg. 
Avgiftsgrunden tillämpas på långvarigt serviceboende med heldygnsomsorg inom äldreomsorgen, 
mental- och missbruksvården samt funktionshinderservicen som ordnas i enlighet med 
socialvårdslagen.  

 

För långvarigt serviceboende med heldygnsomsorg tas det ut en klientavgift som baserar sig på 
klientens inkomster. Klientavgiften är 85 procent av klientens nettomånadsinkomster, från vilka 
avdrag har gjorts enligt avgiftsgrunderna. Klienten har disponibla medel per månad på 15 procent 
av nettoinkomsterna, men minst 167 euro per månad från 1.1.2022 (7 c § i klientavgiftslagen). 
 

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 avgiftsgrunderna. Klientens minsta disponibla medel per månad är emellertid 167 
euro per månad.  
 
I krävande, effektiverat serviceboende med heldygnsomsorg inom mental- och missbruksvården 
är klientens minsta disponibla medel samma som utkomststödets grunddel för en ensamboende, 
514,82 euro i månaden (från 1.2.2022).  

 

Den avgift som tas ut för servicen får vara högst lika stor som kostnaderna för serviceproduktionen 
(2 § i klientavgiftslagen). Produktionspriserna bestäms av omsorgsdirektören i social- och 
hälsovårdssektorns faktureringsprislista. Produktionspriset begränsar också de maximibelopp som 
får tas ut på grundval av inkomster. 
 

Avgifter som påverkas av klientens betalningsförmåga fastställs tillsvidare (10 j § i 
klientavgiftslagen). De ses över årligen.  
 
Närmare information om de klientavgifter och avdrag från inkomsterna som tas ut hos klienterna 
inom långvarigt serviceboende med heldygnsomsorg finns i en separat anvisning (se 
Klientavgifter för långvarigt serviceboende med heldygnsomsorg).   
 
 

11 Klientavgifter för långvarigt serviceboende  

 

I 10 e § i lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården (734/1992) fastställs de 
klientavgifter som tas ut för långvarigt serviceboende. För klienten fattas ett beslut om klientavgift 
enligt grunderna för avgifter för långvarigt serviceboende. Avgiftsgrunden kan tillämpas på 
långvarigt serviceboende inom äldreomsorgen, mental- och missbruksvården samt 
funktionshinderservicen som ordnas i enlighet med socialvårdslagen.  
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Avgiften för långvarigt serviceboende bestäms enligt antalet servicetimmar som antecknats i 
servicebeslutet, klientens betalningsförmåga och familjens storlek. För långvarigt serviceboende 
kan det tas ut en klientavgift som baserar sig på klientens inkomster, om servicen 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). 

 

Den avgift som tas ut för servicen får vara högst lika stor som kostnaderna för serviceproduktionen 
(2 § i klientavgiftslagen). Produktionspriserna bestäms av omsorgsdirektören i social- och 
hälsovårdssektorns faktureringsprislista. Produktionspriset begränsar också de maximibelopp som 
får tas ut på grundval av inkomster. 
 
Avgifter som påverkas av klientens betalningsförmåga fastställs tillsvidare (10 j § i 
klientavgiftslagen). De ses över årligen.  
 
Som inkomst i fråga om klientavgiften beaktas bruttoinkomster som överskrider inkomstgränsen. 
Inkomstgränserna bestäms enligt familjens storlek. 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 för långvarigt serviceboende är den i tabellen nedan angivna procentandelen av de 
månadsinkomster som överskrider inkomstgränsen.  
 
 

 
 
 
 
 

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 

0–4 timmar 5 %  5 %  5 %  5 %  5 %  5 %  

5–10 9 % 8,75 % 7,50 % 7,50 % 7,50 % 7,50 % 

11–20 14 % 14 % 13,50 % 13 % 12 % 11 % 

21–30 21 % 20 % 18 % 15 %  13 % 11 % 

31–40 28 % 22 % 18 % 15 % 13 % 11 % 

41–80   35 % 22 % 18 % 15 % 13 % 11 % 

över 80 timmar  35 % 22 % 18 % 15 % 13 % 11 % 
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I klientavgiften för serviceboende ingår inte måltider inom serviceboendet. Klienten betalar separat 
för måltidsservicen. Måltidsavgiften är 247 euro i månaden. Avgiften omfattar dagliga måltider, det 
vill säga frukost, lunch, middag och mellanmål (10 h § i klientavgiftslagen).  
 

Närmare information om de klientavgifter som tas ut hos klienter inom långvarigt serviceboende 
och grunderna för dem finns i en separat anvisning (se Klientavgifter för långvarigt 
serviceboende).  
 

 

 

12 Långvarig familjevård 

För långvarig familjevård som ordnas med stöd av lagen angående specialomsorger om 
utvecklingsstörda (519/1977) tas hos en klient som fyllt 16 år ut som underhållsavgift från 
1.2.2022: 
 

• 20 euro i månaden, om klienten använder en tjänst som 1–2 boendeenheter anskaffat 
gemensamt eller använder en gemensam lokal eller   

• 50 euro i månaden, om klienten använder minst tre tjänster eller en gemensam lokal  
 
 
Dessutom tas det ut avgifter för måltider enligt följande prislista:  
 

Måltid  Avgift/euro  

Frukost  1,05 

Mellanmål  1,05 

Kvällsmål  1,05 

Lunch  4,30 

Middag  4,30 

 
 
Inom långvarig familjevård debiteras dessutom en boendeavgift som motsvarar en hyra på 250 
euro i månaden (från 1.2.2022). 
 
Enligt 2 § i klientavgiftslagen får den avgift som tas ut för servicen vara högst lika stor som 
kostnaderna för serviceproduktionen. Produktionspriserna bestäms av omsorgsdirektören i social- 
och hälsovårdssektorns faktureringsprislista. Produktionspriset begränsar också de maximibelopp 
som får tas ut. 

 
Av klienter under 16 år uppbärs barnbidraget och handikappbidraget som ersättning för vård, 
uppehälle eller omsorg för den tid som familjevården pågår. Barnbidraget tas ut i sin helhet. Av 
handikappbidraget får klienten behålla 15 procent, men minst 112 euro per månad (från 1.2.2022).  
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13 Lagstadgad ledighet för närståendevårdare  

För en närståendevårdares lagstadgade ledighet tas det ut en avgift på 11,60 euro per dygn från 
1.2.2022 (6 b § i klientavgiftslagen). Avgiften tas ut för vård av både vuxna och barn.  

 
Avgiften tas inte ut om vården ordnats med hjälp av en servicesedel (12 § i klientavgiftslagen) eller 
av klienter som får stöd för närståendevård som en del av servicehelheten enligt 8 § i 
handikappservicelagen (1987/380).  
 
 

14 Esbo sjukhus  

Kortvarig institutionsvård:  
Kortvarig institutionsvård kostar 38,80 euro per vårddag. Av personer under 18 år tas avgiften ut 
för högst 7 vårddagar per kalenderår. Därefter är vården gratis (12 § i klientavgiftsförordningen).  
 
Avgiften för kortvarig institutionsvård tas ut för ankomst-, vistelse- och avfärdsdagarna. Om 
klienten flyttas direkt till en annan institution får den avsändande institutionen inte ta ut avgift för 
den dag då klienten flyttas (6 a § i klientavgiftslagen och 26 a § 3 mom. i klientavgiftsförordningen). 
 
Efter att avgiftstaket har nåtts tas 17,90 euro per vårddag ut som avgift för uppehälle vid 
kortvarig institutionsvård (6 a § i klientavgiftslagen och 26 a § 3 mom. i klientavgiftsförordningen).  
 
 

14.1 Polikliniska tjänster och tjänster i hemmet 

Inkluderar avgifter för geriatrisk poliklinik, minnespoliklinik, palliativ poliklinik samt poliklinik för 
provtagning och efterkontroll.  

 
Bedömningsbesök vid polikliniken: 16,40 euro.  
Inkluderar läkarmottagning på polikliniken, sjukskötarmottagning och terapeutmottagning.  

 
Läkarmottagning på polikliniken: 16,40 euro per besök.  
Om klienten får vård av andra experter under samma dag i samband med läkarmottagningen, tas 
endast läkaravgiften ut. 

Sjukskötarmottagningen är gratis.  

Hembesök av läkare: 15,00 euro/besöksavgift. 
 
Hembesök av annan person: 9,50 euro/besöksavgift.  
 
Besöken för första bedömning är gratis. 
 
Individuellt besök i fysioterapi: 9,00 euro/besöksavgift.  
 
Vård i serie, medicinsk rehabilitering: (inkl. fysioterapi, ergoterapi, neuropsykolog, 
konditionsskötare, talterapi) 9,00 euro per behandling. Vid flera olika terapier eller 
behandlingar vid samma besök tas endast en avgift ut. Avgiften för vård i serie tas ut för 
högst 45 besök under ett kalenderår.  
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Klientavgifter för gruppterapibesök:  

 

Grupptillfällen Klientavgift/euro 

under perioden  

3 gånger 9,00 

4–6 gånger 18,00 

7 eller fler gånger 27,00 

 

 

Hemsjukhusets avgift per dygn: 17,90 euro.  

Ingen avgift tas ut av en klient inom regelbunden hemvård, kortvarig eller permanent 

institutionsvård eller boendeservice med heldygnsomsorg för äldre. 

 

Hemflyttningsteamets besöksavgift: 9,50 euro.   

 

 

 

15 Avgiftstak 

För att avgifterna inte ska bli oskäligt stora har vi ett tak för avgifterna per kalenderår. 
Avgiftstaket omfattar social- och hälsovården i hela landet, inte bara i Esbo. År 2022 är 
avgiftstaket 692 euro. Avgiftstaket ses över vartannat år på grundval av folkpensionsindexet.  

När klienten har nått avgiftstaket är de tjänster som räknas in under taket i regel gratis till slutet 
av kalenderåret. Vid kortvarig institutionsvård tas det dock ut en avgift för uppehälle av klienter 
över 18 år även efter att avgiftstaket har nåtts (17,90 euro per vårddag).  

Avgifter för personer under 18 år räknas ihop med föräldrarnas eller andra vårdnadshavares 
avgifter. När avgiftstaket överskrids är de tjänster som räknas in under taket gratis för barnen 
och vårdnadshavarna. För personer under 18 år är även uppehälle vid institutionsvård gratis.  

Under avgiftstaket inräknas avgifter som under kalenderåret tagits ut för  

• undersökning och behandling på en poliklinik 

• ett dagkirurgiskt ingrepp  

• undersökning och behandling av mun och tänder, med undantag för tandtekniska kostnader 

• behandling av mun och käke inom den specialiserade sjukvården 

• fysioterapi, neuropsykologisk rehabilitering, näringsterapi, fotvård, talterapi och ergoterapi   

• behandling i serie 

• tillfällig hemsjukvård och tillfällig hemsjukhusvård  

• kortvarig institutionsvård enligt hälsovårdslagen och kortvarig institutionsvård enligt 
socialvårdslagen (efter att avgiftstaket har nåtts tas det ut en avgift för uppehälle) 

• medicinsk rehabilitering på en institution på grundval av lagen angående specialomsorger om 
utvecklingsstörda eller lagen om service och stöd på grund av handikapp  

• avgifter som betalats som utkomststöd  
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I avgiftstaket medräknas inte avgifter för till exempel: 
 

• sjuktransport  

• läkarintyg  

• en oanvänd tjänst som inte avbokats i tid 

• hemvård och hemservice 

• servicesedelns egenandel 

• laboratorieundersökningar och bilddiagnostik som utförs efter remiss från privatläkare 

Under avgiftstaket inräknas inte heller inkomstrelaterade avgifter (avgifter för långvarig 
institutionsvård, långtidsboende eller hemvård) eller avgifter som har ersatts klienten med stöd 
av lagen om olycksfallsförsäkring, lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare, lagen 
om skada, ådragen i militärtjänst, trafikförsäkringslagen, patientskadelagen eller med stöd av en 
motsvarande lag. Under avgiftstaket inräknas inte klientavgifter som tas ut av personer som inte 
är bosatta i Finland.  

Klienten ska följa hur avgiftstaket nås och själv visa att avgiftstaket överskrids. Om avgiftstaket 
nås inom Esbo stads hälsovård, beviljas ett frikort av stadens ekonomitjänster.  

När avgiftstaket har nåtts är de tjänster som omfattas av avgiftstaket gratis. Vid kortvarig 
institutionsvård tas det dock ut en avgift för uppehälle även efter det att avgiftstaket nåtts. 

(6 a § i klientavgiftslagen) 

Mer information om avgiftstaket och frikortet  
Esbo stads ekonomitjänster  
E-post: talouspalvelut@espoo.fi  
Telefontjänst: 09 8162 9500 mån–fre kl. 9–15.15 

 

 

16 Utländska klienter 

Om en person inte har en hemkommun i Finland baserar sig rätten till tjänster inom den offentliga 
hälso- och sjukvården samt tjänsternas omfattning på EU-lagstiftningen eller internationella avtal 
om social trygghet som Finland har ingått med några länder utanför EU. 
 

En utländsk person som har en hemkommun i Finland har lika rätt till vård som andra som bor i 
Finland. Personen får vård inom den offentliga hälso- och sjukvården på samma sätt och betalar 
samma klientavgift för vården som andra som bor i Finland. 
 

Om en person inte har en hemkommun i Finland eller när EU-lagar eller ett internationellt avtal inte 
tillämpas, får den utländska patienten brådskande vård enligt den nationella lagstiftningen (50 § i 
hälso- och sjukvårdslagen). Då svarar klienten i första hand själv för kostnaderna för vården. 
Avgiften för en person som inte är bosatt i Finland får inte överstiga produktionskostnaderna, om 
inte något annat följer av ett internationellt avtal som binder Finland. (24 § i 
klientavgiftsförordningen). Produktionspriserna bestäms av omsorgsdirektören i social- och 
hälsovårdssektorns faktureringsprislista. 
 

mailto:talouspalvelut@espoo.fi
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Den som kommer från utlandet ska styrka sin rätt till vård inom den offentliga hälso- och 
sjukvården genom att visa upp ett europeiskt sjukvårdskort som beviljats i personens hemland. 
Den som har flyttat till Finland från något annat nordiskt land kan styrka sin rätt också med pass 
eller en identitetshandling som godkänns i hans eller hennes hemland. Den som har flyttat till 
Finland från Förenade kungariket kan styrka sin rätt också med pass. 
 

En person som styrker sin rätt till sjukvård med ett intyg över rätt till vård får vården för samma 
klientavgift som en kommuninvånare skulle betala för motsvarande vård. 
 
Mer information ges av Folkpensionsanstalten. 
 

17 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 eller efterskänkning 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:  
E-post: asiakasmaksut@espoo.fi  
Telefon 09 8165 7261 vardagar kl. 09.00–13.00  
www.esbo.fi/avgifter 

 

 

18 Förlängning av betalningstiden  

Vid ärenden som gäller förlängning av betalningstiden för fakturor och andra ärenden som gäller 
fakturering av klientavgifter kontakta kundtjänsten vid Esbo stads ekonomitjänster.  
 
E-post: talouspalvelut@espoo.fi  
Telefon 09 8162 9500 vardagar kl. 9.00–15.00  
 

Esbo stad 
FO-nummer 0101263-6 

Staben för välfärds- och hälsosektorn 
Klientavgifter 
PB 207 
02070 ESBO STAD 
Tfn 09 8165 7261 (vardagar kl. 9–13) 
asiakasmaksut@espoo.fi  

mailto:asiakasmaksut@espoo.fi
mailto:talouspalvelut@espoo.fi
mailto:asiakasmaksut@espoo.fi

