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1. Färdtjänst 

Resor av personer med grav funktionsnedsättning   
enligt handikappservicelagen   

 

Egenandelen för en enkel resa är priset för en enkelbiljett i kollektivtrafiken på orten.  

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

• vuxna 2,80 euro   

• barn (7–17 år) 1,40 euro  

 

Arbets- och studieresor för personer med grav funktionsnedsättning  
enligt handikappservicelagen 

 

Egenandelen är priset för en periodbiljett för 30 dagar i kollektivtrafiken på orten. Resor under   

fritiden ingår i biljettpriset. 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:    

•  vuxna   62,70 euro    

•  barn (7–17 år)  31,40 euro    

•  studerande   34,50 euro    

För arbetsresor till en ort utanför Helsingfors, Esbo, Grankulla, Kyrkslätt, Nurmijärvi, Vanda eller  
Vichtis uppbärs en egenandel enligt Matkahuoltos prislista.    

Resornas pris bestäms på basis av Matkahuoltos 22 resors årsbiljett och dess kilometervisa   
prissättning (se tabellen över arbetsresor).    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

För studieresor till en ort utanför Helsingfors, Esbo, Grankulla, Kyrkslätt, Nurmijärvi, Vanda eller   

Arbetsresor utanför regionen (längre resor enligt prislistan)   

Övre   
kilometergräns   

     

6   56,90   2,60   45   166,30   7,60   

9   62,10   2,80   50   179,40   8,20   

12   69,80   3,20   60   210,10   9,60   

16   77,50   3,50   70   239,20   10,90   

20   90,60   4,10   80   266,70   12,10   

25   105,00   4,80   90   292,30   13,30   

30   122,00   5,50   100   315,90   14,40   

35   137,90   6,30      

40   152,30   6,90   
   

22 resor, euro   En resa, euro  Övre   
kilometergräns   

22 resor, euro   En resa, euro   



 

 

 

 

 

 

 

 

Vichtis uppbärs som egenandel priset för en 30-dagarsbiljett för studerande (34,50 euro från  
14.1.2021).    

 

Resor på annan ort för personer med grav funktionsnedsättning   
enligt handikappservicelagen  
   
Egenandelen är    

•  det på orten gällande beloppet för egenandel för färdtjänst enligt   
handikappservicelagen (studier eller permanent boende)    

•  ett belopp enligt Matkahuoltos prislista när det fråga om fritidsresor. Resornas pris  
bestäms på basis av Matkahuoltos 22 resors årsbiljett och dess kilometervisa   
prissättning (se tabellen över fritidsresor).    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resor till dagverksamhet enligt handikappservicelagen    
Egenandelen för en enkel resa är priset för en enkelbiljett i kollektivtrafiken.    

•  vuxna 2,80 euro     

 
2. Boendeservice 

Boendeavgift som ersätter hyra  
En boendeavgift på 237 euro uppbärs av personer över 16 år. Dessutom uppbärs enligt   
användning avgifter för uppehälle/användning av gemensamma lokaler i boendet och för   
måltider.    

Långvarigt serviceboende enligt socialvårdslagen, månadsavgift  

För klienten fattas ett beslut om klientavgift enligt grunderna för avgifter för långvarigt 
serviceboende med heldygnsomsorg.  

För långvarigt serviceboende med heldygnsomsorg tas det ut en klientavgift som baserar sig på 
klientens inkomster. Klientavgiften är högst 85 procent av klientens nettomånadsinkomster, från 
vilka avdrag har gjorts enligt avgiftsgrunderna. Klienten har minst 15 procent av 
nettoinkomsterna, men minst 164 euro per månad i disponibla medel. (7 c § i klientavgiftslagen).  

Om klienten direkt innan flyttningen till långvarigt serviceboende har levt i gemensamt hushåll i 
äktenskap eller i äktenskapsliknande förhållanden, och hens månadsinkomster är större än 
partnerns månadsinkomster, bestäms avgiften på grundval av bådas sammanlagda 
nettomånadsinkomster. Då är avgiften högst 42,5 procent av de sammanlagda  

Fritidsresor utanför regionen    euro   

Övre kilometergräns   En resa för en vuxen   En resa för ett barn   
6   2,60   1,50   

9   2,80   1,70   

12   3,20   1,90   

16   3,50   2,10   

20   4,10   2,40   



 

 

 

 

 

 

nettomånadsinkomsterna, från vilka avdrag har gjorts enligt avgiftsgrunderna. Klientens minsta 
disponibla medel per månad är emellertid 164 euro per månad.  

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). 

 

Uppehälle vid boende i en enhet samt centraliserade anskaffningar i anslutning till  
boendet och användning av gemensamma lokaler    
15,40 euro per månad när klientens uppehälle omfattar 1–2 av de centraliserade anskaffningarna  
eller användningen av de gemensamma lokalerna enligt listan nedan.    

47,40 euro per månad när klientens uppehälle omfattar minst 3 av de centraliserade   
anskaffningarna eller användningen av de gemensamma lokalerna enligt listan nedan.    

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    

•  städmaterial, städredskap och rengöringsvätskor eller toalettpapper    

•  användning av bastu om avgiften inte uppbärs 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 det inte ingår i hyran    

Om användningen av ovan nämnda gemensamma lokaler samt ämnen och redskap avtalas i   

planen som görs tillsammans med klienten.    

Avgiften faktureras om klienten under en månad är på plats i minst fem dagar. Avgiften faktureras  
inte om klienten under en månad är på plats mindre än fem dagar.   

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3. Institutionsvård 

Klientavgiften för institutionsvård uppbärs för alla vårddagar inklusive ankomst- och   

avfärdsdagen. Avgiften för en vårddag i kortvarig institutionsvård får tas ut endast en gång per   
dygn (12 § 2 moment i förordningen om klientavgifter).    

Om klienten utan dröjsmål flyttar till en annan enhet har den avsändande enheten inte rätt att ta   
ut avgift för den dagen då klienten flyttar.    

Långvarig institutionsvård, månadsavgift  
Bestämmelser om klientavgifter för långvarig institutionsvård finns i 7 c, 10, 10 b och 10 c § i   
lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården (734/1992) och i 15 § i förordningen   
(912/1992). Om avgiften fattas ett klientavgiftsbeslut.    

Avgiften bestäms enligt vårdtagarens betalningsförmåga.    

Klientavgiften för en ensamboende klient är högst 85 procent av klientens månatliga   
nettoinkomster. Klientens minsta disponibla medel per månad är 15 procent av nettoinkomsterna,  
men minst 110 euro per månad (1.1.2020).    

Om klienten omedelbart före flyttningen till boendet har levt i gemensamt hushåll i äktenskap eller  
äktenskapsliknande förhållanden och har större månadsinkomster än partnern, är avgiften högst  
42,5 procent av partnernas sammanräknade månadsinkomster. Klientens minsta disponibla   
medel per månad är emellertid minst 110 euro per månad (1.1.2020).    

Om grunderna för avgifter som tas ut av klienter för långvarig institutionsvård bestäms i en   
separat anvisning. Avgifter som påverkas av klientens betalningsförmåga fastställs tillsvidare.   
Avgifterna justeras och förnyas årligen.    

Den avgift som tas ut för servicen får vara högst lika stor som kostnaderna för   
serviceproduktionen (2 § i klientavgiftslagen). Omsorgsdirektören beslutar om   
produktionspriserna enligt social- och hälsovårdssektorns gällande faktureringsprislista.   

Produktionspriserna begränsar också maximibeloppen för avgifter som grundar sig på inkomster.   

Av barn under 16 år uppbärs barnbidraget och handikappbidraget som ersättning för vård,   

uppehälle eller omsorg för den tid som anstaltsvården pågår. Barnbidraget tas ut i sin helhet.   

Handikappbidraget tas ut så att klienten får hålla 15 procent av bidraget, men minst 110 euro per  

månad.    

Kortvarig institutionsvård    
Avgiften är 38,80 euro per vårddag. Avgiften räknas in under avgiftstaket.    

När avgiftstaket nåtts är avgiften 17,90 euro per vårddag.    

Av barn under 18 år uppbärs avgiften för högst sju (7) vårddagar per kalenderår.    

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Långvarig familjevård 
 

Långvarig familjevård som ordnas enligt specialomsorgslagen kräver att hen som har fyllt 16 år ska 

betala som avgift 

• 15,40 euro per månad om hen använder gemensamma lokaler i enheten eller 1-2 tjänster som 

enheten har skaffat, eller 

• 47,40 euro per monad om hen använder gemensamma lokaler eller minst tre tjänster. 

 

Dessutom uppbärs avgifter för måltider: 

• morgonmål, mellanmål och kvällsmål: 1,05 euro per måltid 

• lunch och middag: 4,30 euro per måltid 

 

Enligt 2 § i lagen om klientavgifter kan den avgift som tas ut för tjänsterna vara högst lika stor som 

kostnaderna för tjänsteproduktionen. Omsorgsdirektören beslutar om produktionspriserna enligt 

social- och hälsovårdssektorns gällande faktureringsprislista. Produktionspriserna begränsar också 

maximibeloppen för avgifter som grundar sig på inkomster. 

 

Av barn 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. 

Handikappbidraget tas ut så att klienten ska ha kvar 15 procent av bidraget, men minst 110 euro 

per månad (år 2020). 

 

  5. Kortvarig vård dygnet runt 

I avgiften ingår måltider och annat uppehälle. Klientavgiften uppbärs för alla vårddagar inklusive  
ankomst- och avfärdsdagen. Vården ordnas inte i klientens hem eller som institutionsvård.    

Avgiften för personer över 16 år är 26,00 euro per vårddag.    

Avgiften för personer under 16 år är 11,40 euro per vårddag år 2020 (motsvarar den   
lagstadgade ledigheten för närståendevård).    

 

 

  6. Lagstadgad ledighet för närståendevårdare 

Avgiften är 11,40 euro per dygn (6 b § i lagen om klientavgifter).    

Avgiften tas inte ut av klienter som får stöd för närståendevård som en del av servicehelheten  
enligt 8 § i handikappservicelagen (1987/380).   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 7. Boendeträning och boendepraktik i en enhet 

En avgift uppbärs för alla dagar inklusive ankomst- och avfärdsdagen.    

För boendeträning eller boendepraktik på mindre än en månad uppbärs 14,90 euro per   
boendedag. Utöver klientavgiften tas det ut måltidsavgifter enligt användning. Priset per dygn för  
boendeträning är till exempel med varma måltider (lunch och middag) sammanlagt 23,50 euro.    

Om boendeträningen eller boendepraktiken i enheten pågår i ett sträck en månad eller mer,   
uppbärs en boendeavgift som ersätter hyran på    

237,00 euro per månad. 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 för måltider.    

 8. Måltidsavgifter   

Måltidsavgiften uppbärs enligt användning En avgift tas ut när måltiden utgör en del av tjänsten   
men inte ingår i avgiften för tjänsten eller någon annan klientavgift. Måltidsavgifter tas ut vid   
tjänster som ordnas enligt specialomsorgslagen, handikappservicelagen och socialvårdslagen.    

•  morgonmål, mellanmål och kvällsmål 1,05 euro per måltid    

•  lunch och middag 4,30 euro per måltid    

 9. Förlängning av betalningstiden 

För förlängning av betalningstiden, vänligen kontakta Esbo ekonomitjänster, tfn 09 8162 9500   
vardagar kl. 9–15.    

 10. Nedsättning eller efterskänkning av avgifter 

Om du på grund av din ekonomiska situation inte kan betala en klientavgift, kan du ansöka om   
nedsättning eller efterskänkning av klientavgiften. En avgift som fastställts för socialvård och en   
sådan avgift för hälso- och sjukvård som bestämts enligt en persons betalningsförmåga ska   
efterskänkas eller nedsättas om personens eller familjens försörjning eller personens lagstadgade  
försörjningsplikt äventyras av att avgiften tas ut (11 § i lagen om klientavgifter inom social- och   
hälsovården 734/1992).    

Ett beslut om nedsättning eller efterskänkning av klientavgiften fattas utifrån den totalekonomiska  
situationen och på grundval av individuell prövning. Ansökningar om nedsättning av klientavgift   
handläggs av social- och hälsovårdssektorns enhet för klientavgifter.   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Ansökan   
Du kan ansöka om nedsättning av en klientavgift på blanketten    

Ansökan om nedsättning av klientavgift    

och lämna in den jämte bilagor till enheten för klientavgifter.    

Alternativt kan du skriva en fritt formulerad ansökan. I ansökan ska du skriva vilken avgift det   
gäller, från vilket datum det gäller och vilka grunder du stöder dig på. I ansökan ska du inkludera   
en utredning med verifikationer över inkomster och utgifter. På blanketten finns en lista över vilka   
bilagor du behöver. Observera att handläggningen av din ansökan fördröjs om det saknas bilagor.    

Beslutet om nedsättning eller efterskänkning gäller vanligtvis från början av den månad då   
ansökan inkommit. Du är skyldig att meddela om din ekonomiska situation ändras. Ett beslut om   
klientavgift som baserat sig på felaktiga uppgifter kan korrigeras retroaktivt för högst ett år.   

Mer information om nedsättning eller efterskänkning av klientavgiften:   

asiakasmaksut@espoo.fi   

tfn 09 8165 7261, mån–fre kl. 9–13    

www.esbo.fi/avgifter  
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