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LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING 
Ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av vissa 
riksförfattningm.• rörande socialvården 

nrll 

FÖRSLAG 

Landskapsstyrelsen föreslår att landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland 
av vissa riksförfattningar rörande socialvården ändras så att lagen om klientavgifter 
inom social- och hälsovården (FFS 734/92), förordningen om klientavgifter inom 

social- och hälsovården (FFS 912/92) och förordningen om behörighetsvillkoren för 

yrkesutbildad personal inom socialvården (FFS 804/92) blir tillämpliga i landskapet. 



·;,Motivering / · ·~ 1 

!J,f 011VERING 

J: Gällande bestämmelser i landskapet 

Inom socialvården regleras uppbörden av socialservice.avgifter samt personalens 
.behö).ighetsvillkor genom landskapslagen om till,ämpning i landskapet Åland ~v vissa 

·riksförfattningar rörande socialvården .(46/84). 14tndskapslagen är en s.k. bhinkettlag 

genom vilken bl.a. förordningen om avgifter för socialservice (FFS .887/83) och 
··förordningen om behörighetsvillkoren för yrkesutbildad personal inom socialvårqen 

(FFS 888/83) har bringats i kraft även i landskapet. 

De avgifter som skall uppbäras för socialservicen är till stor del fasta för alla som 

utnyttjar servicen. Kommunerna har endast små möjligheter att avvika från de i 
förordningen fastställda avgifterna. Även personalens behörighetsvillkor är detalj

reglerade med begränsade möjligheter för kommunerna att påverka urvalet av personal. 

En av orsakerna till denna detaljreglering har varit en strävan att bygga upp och 

trygga en så likadan servicenivå som möjligt i hela landet oberoende av de skillnader 

som trots allt förekommer mellan de kommuner som ordnar servicen. 

2. lAndskapsstyrelsens förslag 

I riket har riksdagen antagit en lag om klientavgifter inom social- och hälsovården 
(FFS 734/92), en förordning om klientavgifter inom social- och hälsovården (FFS 

912/92) och en förordning om behörighetsvillkoren för yrkesutbildad personal inom 

socialvården (FFS 804/92). Den antagna lagstiftningen medför en ökad handlingsfrihet 

för kommunerna. En av orsakerna till denna avreglering är att gällande lagstiftning i 

allt större omfattning ansetts begränsa kommunernas möjligheter att organisera och 

ordna socialvården på det för kommunen mest ändamålsenliga sättet. 

Landskapslagstiftningen rörande socialvården har under en längre tid varit i stort 

sett analog med rikslagstiftningen. Syftet har bl.a. varit att landskapets invånare skall 

komma i åtnjutande av åtminstone samma förmåner som rikets invånare. 

Landskapsstyrelsen anser den ändrade rikslagstiftningen inom socialvården vara 

ändamålsenlig och att den i huvudsak oförändrad bör bringas i kraft även i landskapet. 

3. Beredningsarbetet 

Lagförslaget medför större beslutanderätt och ökad handlingsfrihet för 

kommunerna än vad gällande lagstiftning medger. Med anledning av detta och med 



2 U ang. (lndr. av U .... vissa riksföifatt11ingar rörande socialvården 

anledning av ärendets brådskande natur har landskapsstyrelsen inte inbegärt 

kommunernas yttrande över förslaget. 

4. Förslagets organisatoriska verkningar 

För landskapets del torde förslaget inte medföra några organisatoriska verkningar. 

Kommunerna kommer däremot i större omfattning än tidigare att kunna organisera 

sin service på ett sätt som är mer ändamålsenligt för det existerande servicesystemet. 

5. Förslagets ekonomiska verkningar 

För kommunerna medför förslaget en större handlingsfrihet vid fastställandet av 

avgifterna, varför de ekonomiska effekterna· av förslaget är svåra att förutse. De 

ekonomiska verkningarna är beroende av avgifternas storlek. 

Förslaget torde inte medföra några ekonomiska verkningar för landskapets del. 

Landskapsstyrelsen föreslår att landstinget antar följande lag 



Lagtexr 

LANDSKAPSLAG 
angå.ende ändring av hmdskapslagen om tillämpning i landskapet 

Åland av vissa riksförfattningar rörande socialvården 

I enlighet med landstingets beslut · 

3 

ähdras i'fandskapslagen av den 7 juni' 1984 om tillämpningen i landskapet Åland 
av vissa riksförfattningar rörande socialvården (46/84) 1 § 1 mom. 3 och 4 punkten 

och 2 § 3 mom., samt 

fogas till 1 § 1 mom. en ny 5 punkt och till 2 § ett nytt 4 mom. som följer: 

1§ 

Följande riksförfattningar skall, med de undantag som anges i denna Jag, äga till-' 

lämpning i landskapet Åland: 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ·- - - L - - - - - - - - - - - - - - - - - J ·- - - - - - - - -

3) lagen den 3 augusti 1992 om klientavgifter inom social- och hälsovården (FFS 

734/92), 

4) förordningen den 9 oktober 1992 om klient.avgifter inom social- och,hälsovården 

(FFS 912/92), samt 

5) förordningen den 21 augusti 1992 om behörighetsvillkoren för yrkesutbildad 

personal inom socialvården (FFS 804/92). 

2 § 

Hänvisningen i lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården till 32 § 3 

mom. grundskolelagen skall i landskapet avse 44 § grundskollagen för landskapet 

Åland (18/88). Hänvisningen till 4 § 1 rnom. 4 punkten lagen om planering av och 

statsandel för social- och hälsovården (FFS 733/92) i 12 § lagen om klientavgifter inom 

social- och hälsovården skall i landskapet avse 2 § 1 mom. 3 punkten landskapslagen 

om planering och landskapsstöd inom social- och hälsovården. De författningar som 
avses i 1 § 1 mom. 3 och 4 punkten skall enligt denna lag äga tillämpning i landskapet 

till den del bestämmelserna gäller socialvården. 

Hänvisningarna i förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården till 

lagen om barndagvård skall i landskapet avse landskapslagen om barndagvård (38/73). 

Denna lag träder i kraft den 

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i 
kraft. 
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-----·--------~· --·-----

Mariehamn den 22 december 1992 

Lantråd Ragnar Erlandsson 

T. f. lagberedningssekreterare Hans Selander 





Bilaga I 

LANDSKAPSLAG 
angående ändring av landskapsfagen om tillämpning i landskapet Åland 

av vissa riksförfattningar rörande socialvården 

I enlighet med landstingets beslut 

ändras i landskapslagen av den 7 juni 1984 om tillämpning i landskapet Åland av 

vissa riksförfattningar rörande socialvården (46/84) 1 § 1 mom. 3 och 4 punkten och 

2 § 3 mom., samt 

fogas till 1 § 1 mom. en ny 5 punkt och till 2 § ett nytt 4 mom. som följer: 

Gällande lydelse 

1 § 

Följande riksförfattningar skall, med de 

undantag som anges i denna lag, äga 

tillämpning i landskapet Åland: 

3) förordningen den 2 december 1983 

om avgifter för socialservice (FFS 
887/83), samt 

4) förordningen den 2 december 1983 

om behörighetsvillkoren fö.r yrkes

utbildad personal inom socialvården 

(FFS 888/83). 

2 § 

Hänvisningarna i förordningen om 
avgifter för socialservice till lagen om 

barndagvård skall i landskapet avse 

landskapslagen om barndagvård (38173). 

Föreslagen lydelse 

1 § 

Följande riksförfattningar skall, med de 

undantag som anges i denna lag, äga till

lämpning i landskapet Åland: 

3) lagen den 3 augusti 1992 om 
klientavgifter inom social- och 
hälsovården (FFS 734/92), 

4) förordningen den 9 oktober 1992 

om klientavgifter inom social- och 

hälsovården (FFS 912/92), samt 

5) förordningen den 21 augusti 1992 

om behörighetsvillkoren för yrkes

utbildad personal inom socialvården 
(FFS 804/92). 

2 § 

Hänvisningen i lagen om klient

a vgifter inom social- och hälsovården till 

32 § 3 mom. grundskolelagen skall i 
landskapet avse 44 § grundskollagen för 

landskapet Åland (18/88). Hänvisningen 

till 4 § l mom. 4 punkten lagen om 

planering av och statsandel för social·
och hät<.Jovården (J:t'"'FS 733/92) i 12 § 

lagen om klientavgiftcr inom social~ och 
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hälsovården skall i landskapet avse 2 § 1 
mom. 3 punkten· landska.pslagen om 

planering och landska psstöd inom social·· 

och hälsovården. De författningar som 

avses i 1 § 1 mom. 3 och 4 punkten skall 

enligt denna lag äga tillämpning i 
landskapet till den del bestämmelserna 

gäller socialvården. 
Hänvisningarna i · förordningen om 

klientavgifter inom social- och 
hälsovården till lagen om barndagvård 

skall i landskapet avse landskapslagen om 

barndagvård (38/73), 

Denna lag träder i kraft den 
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Lag 
om klienta vgifter inom social- och hälsovården 

Given i Helsingfors den 3 augusti 1992 

I enlighet med riksdagens beslut stadgas: 

I § 

Serviceavgift 

För kommunala social- och hälsovårds
tjänster kan en avgift uppbäras hos den som 
använder servicen, om inte något annat stadgas 
genorn lag. Avgiften får uppbäras enligt an
vändarens betalningsförmåga. 

2 § 

Högsta avgift 

Den avgift som uppbärs för servicen får vara 
högst lika stor som kostnaderna för service
produktionen. 

Genom förordning kan stadgas om den 
högsta avgiften för service och att en avgift 
skall bestämmas enligt betalningsförmågan. 

3 § 

Avgift för oanvänd tid 

Har någon pä förhand reserverat mottag-

RP 216/91 
FvUB 7 /92 

ningstid för att få service men utan godtagbar 
orsak underlåtit att komma till mottagningen 
den reserverade tiden, kan hos honom uppbä~ 
ras högst en avgift som anges i förordning. 

4 § 

A vgifrsfri socialservice 

Avgiftsfria är följande former av socialservi
ce: 

1) socialarbete enligt 17 § I mom. 1 punkten 
socialvårdslagen (710/82) och rådgivning i upp
fostrings- och familjefrågor enligt momentets 2 
punkt, 

2) specialomsorger enligt Jagen angående 
specialomsorger om utvecklingsstörda (519/77) 
och transport enligt 39 § i lagen; för en 
utvecklingsstörds uppehälle kan dock uppbäras 
en avgift frånsett partiellt uppehälle för barn 
som inte fyllt 16 år och partiellt uppehälle för 
barn som får undervisning enligt 28 § i nämnda 
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lag; till utgången av det läsår då han fyller 16 
år, 

3) daghemsvård för ett handikappat barn 
som avses i 32 § 3 mom. grundskolelagen 
(476/83) då barnets grundskoleundervisning 
ordnas i samband med vården i daghemmet, i 
fråga om tiden för den vård som skall anses 
som grundskoleundervisning, 

4) vård av barn och unga personer enligt 
barnskyddslagen (683/83), 

5) service enligt 8 § l mom. lagen om service 
och stöd på grund av handikapp (380/87), 
1olktjänst och specialservice i anslutning till 
serviceboende enligt paragrafens 2 mom. samt 
undersökningar enligt lagens 11 §; för special·· 
kostnaderna för serviceboende kan dock en 
avgift uppbäras då den handikappade får 
ersättning för dem med stöd av någon annan 
lag än lagen om service och stöd på grund av 
handikapp, 

6) skyddat arbete enligt 22 § 2 mom. lagen 
om service och stöd på grund av handikapp 
frånsett transport och måltider, · 

7) poliklinisk missbrukarvård, 
8) den service som kommunen skall tillhan

dahålla enligt äktenskapslagen (234/29), lagen 
om faderskap (700/75), adoptionslagen 
(153/85), lagen om underhåll för barn (704/75), 
lagen angående vårdnad om barn och umgäng
esrätt (361/83), lagen om tryggande av under
håll för barn ( l 22/77) och lagen om vissa 
underhållsbidrags bindande vid levnadskostna
derna (660/66), samt 

9) handlingar som har getts till en person i 
ärenden som gäller hans socialvård. 

5 § 

A vg(ft.~fi·ia hälsovårds(jänster 

Avgiftsfria. är följande hälsovårds tjänster: 
1) service , och vårdmaterial enligt 14 § 1 

mom. 1-6 och 9 punkten samt 14 a § l mom. 
l punkten folkhälsolagen (66/72) frånsett labo
ra torietjänster, röntgentjänster, rehabilitering i 
form av anstaltsvård, individuell fysioterapi, 
sjuktransport, uppehälle, sådana intyg och ut
låtanden av läkare och tandläkare som inte 
ansluter sig till vården av patienten samt 
tandundersökning och tandvård för dem som 
har fyllt 19 år, 

2) vård vid enheter för psykiatrisk öppcn
vard med undantag för därtillhörande partiellt 
uppehälle, 

3) vård och uppehälle för andningsförlam
ningspatienter samt transport i anslutning till 
vården, så som närmare anges i förordning, 

4) vaccinering enligt lagen om smittsamma 
sjukdomar (583/86), undersökning och behand
ling av allmänfarliga smittsamma sjukdomar 
och läkemedel som ordineras för behandlingen 
samt isolering av den som har eller misstänks 
ha insjuknat, likaså läkemedel som ordineras 
för behandling av anmälningspliktig smittsam 
sjukdom, 

5) vård och uppehälle för personer som inte 
fyllt 18 år till den del vårddagarna är flera än 
sju under ett kalenderår samt sådan medicinsk 
rehabilitering, hyposensibiliseringsbehandling, 
behandling av tal- och röststörningar, strål
och cytostatikabehandling och annan motsva·· 
rande vård som ges i serie samt kontinuerlig 
dialysvård med undantag för tilläggsavgifter i 
specialavgiftsklassen enligt 38 § 1 mom. lagen 
om specialiserad sjukvård (1062/89), 

6) sådan rådgivning, undersökning för reha
biliteringsbehov och rehabiliteringsmöjligheter, 
anpassningsträning och rehabiliteringshandled
ning som hör till den medicinska rehabilite
ringen enligt l § 2 mom. lagen om specialiserad 
sjukvård, · 

7) hjälpmedel som ansluter sig till service 
enligt 14 § l mom. 1-6 punkten folkhälsola
gen eller 1 § 2 mom. lagen om specialiserad 
sjukvård samt nödvändigt förnyande och un
derhåll av sådana utom när behovet av hjälp
medel beror på en skada eller yrkessjukdom 
som ersätts enligt lagen om olycksfallsförsäk
ring (608/48), lagen om olycksfallsförsäkring 
för lantbruksföretagare (1026/81), lagen om 
skada, ådragen i militärtjänst (404/48), trafik
försäkringslagen (279/59) eller patientskadela
gen (585/86) eller någon tidigare lag som 
motsvarar dessa, samt 

8) av läkare ordinerad transport med sjuk
transportfordon från en sjukvårdsenhet till en 
annan och för vård i hemmet. 

6 § 

A vg(ftsfrihet på grund av betalning.sförmåga 

Om en avgift uppbärs enligt en persons 
betalningsförmåga, kan genom förordning 
stadgas om den inkomstgräns under vilken 
servicen är avgiftsfri. 
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7 § 

Avgifter inom· barnskyddet 

Med avvikelse. från 4 § 4 . punkten kan för 
ersättande av kostnaderna för familje- eller 
anstaltsvård eller boendeservice som enligt 
barnskyddslagen har getts .ett barn 'i form a:v 
stödåtgärd inom den öppna vården, yård utom 
hemmet eller eftervård, då . det är ·motiverat 
med beaktande av . de berörda personernas 
utkomstmöjligheter och vårdsynpunkter, hos 
barnets föräldrar uppbäras en avgift som får 
vara högst lika stor som det underhållsbidrag 
som bestäms med stöd av 1-3 §§ lagen om 
underhåll för barn. 

Kommunen kan utan att fastställa avgiften 
uppbära och lyfta underhållsbidrag till barnet 
för den tid barnet får familje- eller anstaltsvård 
eller boendeservice som avses ovan samt an
vända bidragen för att ersätta kostnaderna för 
familje- eller anstaltsvården eller boendeservi· 
cen. 

För ersättande av kostnaderna för familje
eHer anstaltsvård eller boendeservice som avses 
i barnskyddslagen kan med avvikelse från 4 § 4 
punkten uppbäras en skälig avgift som skall 
betalas med barnets eller den unga personens 
övriga inkomster, ersättningar eller fordringar 
enligt 14 §. 

8 § 

Avgifter inom företagshälsovården 

En arbetsgivare är skyldig att för den före
tagshälsovård som ges av en hälsovårdscentral 
enligt 14 § l mom. 7 punkten eller 14 a § l 
mom. 2 punkten folkhälsolagen eller för sjuk
vårds- eller annan service som centralen enligt 
i 15 § 4 mom. folkhälsolagen har anordnat för 
arbetsgivaren till hälsovårdscentralen betala 
avllifter och ersättningar för olika åtgärder och 
ve;ksamhetsformer inom hälsovården, enligt de 
grunder som anges i förordning. 

Företagare och andra som utför eget arbete 
är skyldiga att för företagshälsovård som en 
hälsovårdscentrnl ger enligt 14 § l mom. 8 
punkten folkhälsolagen till centralen betala 
avgifter och ersättningar för olika åtgärder och 
verksamhetsformer inom hälsovården, enligt de 
grunder som anges i förordning. 

Grunderna för avgifter och ersättningar en
ligt 1 och 2 mom. skall genom förordning 

bestämmas så att dessa täcker kommunernas 
genomsnittliga faktiska kostnader. 

9 § 
Avgifter i ~pecialavgiftsklassen 

Andra sjukhus som avses i Jagen om speci· 
aliserad sjukvård än psykiatriska sjukhus kan 
ha en specialavgiftsklass för patienter som vill 
få behandling av en läkare som har rätt att 
behandla patienter i specialavgiftsklass i den 
omfattning som länsstyrelsen fastställer. 

Om ett sjukhus räknat från den 1 januari 
1976 eller därefter med stöd av 4 § lagen om 
införande av folkhälsolagen (67 /72) har över·· 
förts till en hälsovårclscentral eller en statlig 
sjukvårdsinrättning med stöd av någon annan 
lag har överförts att användas inom hälso
vårdscentralens verksamhet, kan också ett så
dant hälsovårdscentralsjukhus ha en specialav-
giftsklass. . . 

Hos patienter som behandlas i specrnlav
giftsklass kan tilläggsavgifter uppbäras enligt 
förordning. 

Läkaren har rätt att i arvode få ett belopp 
som motsvarar de tilläggsavgifter som betalas 
av de patienter som han behandlar i special
avgiftsklass. 

10 § 
Faktorer som skall beaktas vid bestämmande av 

betalningsförmågan 

Utan hinder av någon annan lag kan vid 
bedömning av betalningsförmåga och vid fast
ställande av avgift, enligt vad som närmare 
stadgas genom förordning, beaktas att det~ som 
saken gäller lever i gemensamt hushåll ~ntmgen 
i äktenskap eller under äktenskapshknande 
förhållanden, att det finns minderåriga barn i 
samma hushåll, andra av den berördes faktiska 
familjeförhållanden betingade faktorer som på
verkar hans betalningsförmåga samt den un
derhållsskyldighet som avses i Jagen om under
håll för barn. 

När storleken av en avgift som skall bestäm
mas enligt betalningsförmågan fastställs skall 
inkomsterna hos de personer som använt ser
vicen beaktas så som närmare stadgas genom 
förordning. 

l l § 
Efterskänkande och nedsättning av avglft 

En avgift som fastställts för service kan 
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efterskänkas eller nedsättas; om det finns skäl 
därtill med beaktande av den betalningsskyldi
ges försö1jningsplikt eller utkomstmöjligheter 
eller vårdsynpunkter. 

12 § 
Klientavg~(t för köpta tjänster 

Då en kommun eller ett kommunalförbund 
ordnar service så som avses i 4 § 1 rnom. 4 
punkten lagen om planering av och statsandel 
för social- och hälsovården (733/92) skall den 
som använder .servicen betala samma avgifter 
och ersättningar som då motsvarande service 
ordnas av kommunen eller kommunalförbun
det. 

13 § 
A vgijt av dem som inte är _bosatta i Finland 

Genom förordning kan stadgas att hos den 
som inte är bosatt i Finland skall uppbäras 
avgift och ersättning enligt grunder som avvi
ker från denna Jag, om inte något annat, följer 
av internationella avtal som binder Finland. 

14 § 

Uppbärande av inkomster, ersättningar eller 
fordringar till kommunen 

Har kommunen för någon ordnat anstalts-, 
institutions- eller familjevård, kan den uppbära 
och lyfta pensioner, livräntor, underhållsbidrag 
eller understöd eller andra fortlöpande eller 
som engångsbelopp inflytande inkomster, er
sättningar eller fordringar som han har rätt till 
för den tid vården varar. Kommunen kan 
uppbära och lyfta sådana ·inkomster, ersätt
ningar och fordringar utan hinder av annan lag 
samt använda dem för ersättande av den för 
vården, uppehället eller skötseln fastställda 
avgiften. Härvid skall likväl beaktas vad som 
annorstädes stadgas i lag eller förordning. 

Har kommunen minst två veckor före betal
ningsdagen meddelat den som betalar ut i 1 
mom. nämnda inkomster, ersättningar eller 
fordringar att beloppet inte får utges till mot
tagaren själv, kan det med laglig verkan betalas 
endast till kommunen. . 

15 § 

Sökande av ändring 

Ändring i ett beslut av en tjänsteinnehavar~e 
får inte sökas genom besvär. 

Är den betalningsskyldige missnöjd med ett 
beslut som avses i 1 rnom., har han om beslutet 
gäller avgift för socialservice, rätt att få det 
prövat av det organ som avses i 6 § socialvårds
lagen, om beslutet. gäller avgift för service a\1 

hälsovårdscentralen, av det organ som avses i 
6 § folkhälsolagen och om beslutet gäller avgift 
för specialiseräd sjukvård som ordnas av sjuk
vårdsdistriktet eller specialomsorger om ut
vecklingsstörda som ordnas av specialomsorgs
distriktet, av det organ som den beslutsfattande 
tjänsteinnehavaren lyder under. . . 

Yrkandet på rättelse av ett beslut skall göras 
skriftligen inom 14 dagar efter att den betal
ningsskyldige fick del av beslutet. Till beslutet · 
skall fogas anvisningar om hut. ärendet kan 
föras till prövningsorganet. 

Ändring i prövningsorganets i 2 mom. nämn
da beslut om bestämmande av avgift söks 
enligt lagen om ändringssökande i förvaltnings
ärenden (154/50) genom besvär hos länsrätten 
inom 30 dagar från delfåendet. · Besvär kan 
inom nämnda tid även inlämnas till organet, 
som skall sända dem jämte eget utlåtande till 
länsrätten. I länsrättens utslag får ändring inte 
sökas genom besvär. 

16 § 

Dröjsmålsrän ta 

Om den avgift som bestämts för servicen inte 
har betalts på förfallodagen, får i årlig dröjs
målsränta uppbäras högst 16 procent från 
förfallodagen. 

Förfallodagen för betalningen av dröjsmåls
ränta får infalla tidigast två veckor efter att den 
service för vilken avgiften bestämts har er
hållits. 

17 § 

Utsökning av avgifter 

Avgifter som har bestämts med stöd av. 
denna lag får indrivas i utsökningsväg utan 
dom eller utslag i den ordning som gäller för 
indrivning av skatter och avgifter i utsöknings
väg. 

18 § 
Närmare stadganden 

Närmare stadganden om verkställigheten av 
denna lag utfärdas genom förordning. 



19 § 

Ikraftträdande 

Nr 734 2059 

mars 1957 om kostnaderna för vården av 
andningsförlamningspatienter (129/57) jämte 
ändringar. 

Denna lag träder i kraft den l januari 1993. 
Genom denna lag upphävs lagen den 15 

Åtgärder som verkställigheten av lagen för
utsätter får vidtas innan den träder i kraft. 

Helsingfors den 3 augusti 1992 

Republikens President 

MAUNO KOIVISTO 

Social- och hälsovårdsminister forma Huuhtancn 
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Förordning 
om behörighetsvillkoren för yrkesutbildad personal inom socialvården 

Given i Helsingfors den 2 l augusti 1992 

På föredragning av social- och hälsovårdsministern stadgas med stöd av 10 § 2 mom. 
socialvårdslagen av den 17 september 1982 (710/82) och 74 § lagen den 23 juni 1977 angående 
specialomsorger om utvecklingsstörda (519/77), av dessa lagrum det förstnämnda sådant det lyder 
i lag av den 3 augusti 1992 (736/92): 

Behörighetsvillkor 

1 § 
Denna förordning tillämpas på behörighets

villkor för yrkesutbildad personal inom social
vården i kommuner eller komrnunalförbund till 
den del inte något annat särskilt stadgas. 

Beträffande behörighetsvillkor för hälso
vårdspersonal vid en verksamhetsenhet inom 
socialvården, yrkesutbildad personal inom 
undervisningens område samt yrkesutbildad 
personal inom nykterhetsarbetet gäller dess
utom vad som särskilt stadgas eller bestäms om 
dem. 

2§ 
Behörighetsvillkor för uppgiften som social

arbetare är för uppgiften lämplig högre hög
skoleexamen, i vilken ingår eller utöver vilken 
förvärvats tillräcklig utbildning på socialarbe
tets område, eller socialvårdsexamen. Med so
cialvårdsexamen jämställs motsvarande examen 
som har avlagts vid enheten Svenska social
och kornmunalhögskolan vid Helsingfors uni
versitet. 

2 420389U 

Behörig för i huvudsak administrativa led
ningsuppgifter inom socialvården eller social
och hälsovården är även en person som har 
avlagt för uppgiften lämplig högre högskole
examen. 

3§ 
Behörighetsvillkor för uppgiften som special

, arbetare inom socialvården är sådan utbildning 
och lämplig specialiseringsutbildning eller för
trogenhet som uppgiften kräver. 

4§ 
Behörighetsvillkor för andra uppgifter än 

sådana lednings-, styrnings- eller utvecklings
uppgifter inom socialvården som avses i 2 § 
eller för vård-, omsorgs-, uppfostrings-, under
visnings- eller rehabiliteringsuppgifter som krä
ver omfattande kunskaper är för uppgiften 
lämplig yrkesexamen minst på institutnivå in
om social- och hälsovårdsbranschen eller nå
gon annan bransch. 

5 § 
Behörighetsvillkor för andra vård-, om

sorgs-, uppfostrings- eller rehabiliteringsuppgif-
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ter inom socialvården är för uppgiften lämplig 
yrkesexamen minst på skolnivå inom social
och hälsovårdsbranschen eller någon annan 
bransch. 

6§ 
Behörighetsvillkor för andra yrkesuppgifter 

inom socialvården är för uppgiften lämplig 
utbildning. 

S'ärskilda stadganden 

7§ 
Om det för en uppgift inte är möjligt att få 

en person med stadgad behörighet, kan för 
uppgiften för högst två år i sänder anställas en 
person som har en utbildning som kan anses 
vara tillräcklig och om möjligt praktisk erfa
renhet av den ifrågavarande uppgiften. 

8§ 
Närmare anvisningar om tillämpningen av 

denna förordning meddelas vid behov av so
cial- och hälsovärdsr:ninisteriet. 

Ikraftträdelse- och övergångsstadganden 

9§ 
Denna förordqing träder i kraft den 1 

januari 1993. . 
Genom denna förordning upphävs förord

ningen den 2 december 1983 om behörighets
villkoren för yrkesutbildad personal inom so
cialvården (888/83) jämte ändringar. 

10 § 
För sådana uppgifter som nämns i denna 

förordning och för vilka krävs eller i övrigt 

ka berusningsmedel (963/80) och förordningen 
om ändring av ikraftträdelsestadgandet i denna 
(327 /8 l ), eller 

\ 3) i enligt 67 § socialvårdslagen (710/82). 
Motsvarande behörighet i fråga om examina 

förvärvas även genom behörighetsutbildning 
som ordnats vid en högskola enligt social- och 
hälsovårdsministeriets anvisningar och som har 
genomgåtts före utgången av 1992. 

Behörighetsutbildning som har godkänts av 
social- och hälsovårdsministeriet medför mot
svarande behörighet även för den som den 1 
januari 1981 studerat vid ett diakoniinstitut 
och som före utbildningen har avlagt i 264 § 
kyrkolagen nämnd examen inom det sociala 
området. 

11 § 
En person som enligt förordningen angående 

ändring av förordningen om rådgivningsbyråer 
för uppfostringsfrågor (959/80) har varit behö
rig för en socialarbetares eller en psykologs 
uppgifter är alltjämt behörig för motsvarande 
uppgift. 

En socialarbetare eller en psykolog som före 
år 1977 varit verksam som socialarbetare eller 
psykolog vid en rådgivningsbyrå för uppfost
ringsfrågor i ett år eller som före nämnda 
tidpunkt varit ordinarie socialarbetare eller 
psykolog vid en rådgivningsbyrå för uppfost
ringsfrågor anses ha i 3 § avsedd lämplig 
specialiseringsutbildning för motsvarande upp
gifter. 

En person som enligt 18 § 3 mom. förord·· 
ningen om ändring av förordningen om behö
righetsvillkoren för yrkesutbildad personal in
om socialvården (491/90) har varit behörig för 
en skolkuratorstjänst är alltjämt behörig för 
motsvarande uppgifter. 

anses lämplig i 2 § 1 mom. nämnd behörighet ? § 
för socialarbetare är fortfarande behörig även l ., 

En person som enligt ikra(tträdelsestadgan-
den som varit behörig för motsvarande uppgift · .• det i förordningen om ändring av förordningen 

I) enligt lagen angående ändring av lagen om behörighetsvillkoren för yrkesutbildad per-
om förvaltningen av socialvården (944/80) samt sonal inom socialvården (419/91) har varit 
förordningen om ändring av förordningen an- behörig för en tjänst som handledare inom 
gående förvaltningen av socialvården (945/80) omsorgerna om utvecklingsstörda är alltjämt 
och förordningen angående ändring av ikraft- behörig för motsvarande uppgift. 
trä<lclsestadgandet i förordningen om ändring 
av förordningen angående förvåltningen av 
social vården (326/81 ), 

2) enligt förordningen angående ändring av 
förordningen om vården av dem, som missbru-

13 § 
En person som har genomgått utbildningen 

för ledande hemvårdare är fortfarande behörig 
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för uppgiften som instruktör för hemservice 
eller motsvarande uppgift. 

14 § 
En person som när denna förordning träder 

i kraft har sådan utbildning som avses i social
och hälsovårdsministeriets beslut angående i 
9 § 2 och 3 punkterna förordningen om behö~ 
righetsvillkoren för yrkesutbildad personal 
inom socialvården avsedda slag av utbildning 
(838/84) är alltjämt behörig för i beslutet 
nämnd eller motsvarande uppgift. 

Helsingfors den 21 augusti 1992 

15 § 
Den som den 1 januari 1984 har verkat som 

socialarbetare vid en statlig verksamhetscnhet 
eller en verksamhetsenhet som upprätthålls av 
en förening, ett annat samfund e11er en stiftelse 
eller en enskild, eller vid en kommunal verk~ 
samhetsenhet som inte lyder under socialnämn
den är alltjämt behörig för motsvarande kom
munala uppgift. 

Republikens President 

MAUNO KOIVISTO 

Social- och hälsovårdsminister Jorma Huuhtanen 
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Förordning 
om klientavgifter inom social- och hälsovården 

Given i Helsingfors den 9 oktober 1992 

På föredragning av social- och hälsovårdsministern stadgas med stöd av lagen den 3 augusti 
1992 om klientavgifter inom social- och hälsovården (734/92): 

1 kap. 

Allmänna stadganden 

1 § 

Tillämpningsområde 

För kommunala social- och hälsovårdstjäns
ter som nämns i denna förordning får uppbäras 
nedan i förordningen fastställda avgifter, om 
inte något annat stadgas särskilt. 

2§ 

Definitioner 

I denna förordning avses med 
I) klient en person eller flera personer som 

använder social- och hälsovårdsservice eller 
som servicen gäller; vid hemservice och inom 
barndagvården anses som klient vid sidan av 
barnet också föräldrar eller andra vårdnadsha
vare som lever i gemensamt hushåll med 
barnet, 

2) familj personer som lever i gemensamt 
.1ushåll i äktenskap eller äktenskapsliknande 
förhållanden samt deras minderåriga barn som 
bor i samma hushåll, samt med 

3) vårddag den dag då en person har tagits 
, in för anstaltsvård och vårdclygncn därefter, 

med undantag för den dag då personen i fråga 
himnar anstalten. 

2 kap. 

Avgifter för öppenvårdstjänster 

3 § 

Hemservice 

För s~idan i 9 § 1 mom. I punkten social
värdsförordningen nämnd hernservice som ges 
fortgående och regelbundet kan uppbäras en 

skälig månadsavgift som bestäms enligt servi
cens kvalitet och omfattning samt klientens 
betalningsfönnåga och familjens storlek. 

Månadsavgiften får uppgå till högst det 
markbelopp av de månadsinkomster som över
skrider inkomstgränsen som nedan nämda be
talningsprocenttal anger. Betalningsprocentta
Jen och inkomstgränserna är följande: 

Antal personer 

l 
2 
3 
4 
5 
6 

Inkomstgräns 
r.1k/månad 

2 500 
4 600 
7 200 
8 900 

10 800 
12 400 

Betalningsprocent 

35 
22 
18 
15 
13 
11 

När antalet personer är större än sex, höjs 
inkomstgränsen med 1 700 mark och betal
ningsprocenttalet sänks med J procentenhet för 
varje därpå följande person. 

I fråga om hemservic.euppgörs i samråd med 
klienten en service- och vårdplan som också 
kan omfatta avgiftsfria tjänster inom hemsjuk
vården enligt 5 § I punkten lagen om klientav
gifter inom social- och hälsovården (734/92), 
nedan klientavgiftslagen. Planen justeras när 
servicebehovet förändras. 

För tillfällig hemservice kan hos klienten 
uppbäras en skälig avgift som kommunen 
bestämmer. 

Avgiften för hemservicen får dock inte över
stiga kostnaderna för produktionen av servi
cen. 

4§ 

Barnda[!.värd 

För daghemsvård och fr1rniljedagvård enligt 
lagen om barndagvård (36/73) kan uppbifras en 
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månadsavgift enligt klientens betainingsförmå
ga och familjens storlek. Barndagvården är 
dock avgiftsfri för sådan klient eller familj vars 
inkomster underskrider den av social- och 
hälsovårdsministeriet bestämda inkomstgrän
sen. Avgiften uppbärs som en månadsavgift 
enligt en avgiftsklass som bestäms av kommu
nen eller kommunalförbundet för de kalender-. 
månader under vilka barnet är i daghems- eller 
familjedagvård som har ordnats av kommunen. 
Avgiften uppbärs dock för högst elva kalender
månader under verksamhetsåret. 

Maximiavgiften per barn är: 

A vgiftsklass 

I 
Il 
III 
IV 
V 

Vård över 
5 timmar 

mk 

385 
550 
825 

1 100 
l 430 

Vård högst 
5 timmar 

mk 

220 
330 
440 
660 
880 

Då flera än ett barn från samma familj är i 
kommunal dagvård uppbärs för det yngsta 
baraet avgift enligt den aktuella avgiftsklassen. 
För det till sin ålder följande barnet uppbärs en 
avgift som är en avgiftskJass lägre än för det 
yngsta barnet, och för va1jc följande barn en 
avgift som är en avgiftsklass lägre än för det 
föregående. Om barnet inte enligt det ovan 
angivna kan hänföras till den lägsta avgifts
klassen, uppbärs ingen avgift för barnet. 

När en familj som avses i 3 mom. har barn 
under skolåldern också i kommunalt överva
kad dagvård skall också dessa. barn oberoende 
av deras ålder beaktas i de avgifter som 
kommunen uppbär såsom en avgiftssänkande 
faktor enligt vad som stadgas i 3 mom. 

Om barnens dagvård börjar eller slutar mitt 
i en kalendermånad uppbärs avgiften enligt 
antalet vårddagar till ett lägre belopp än 
månadsavgiften. 

Om ett barn fortgående är borta från dag
vården under en del av kalendermånaden på 
grund av att en förälder eller någon annan som 
svarar för barnets vård och fostran har avvi
kande arbetstid eller bedriver studier, uppbärs 
för vården en månadsavgift som är lägre än 
den som stadgas i l mom. Vid bestämmandet 
av avgiften beaktas härvid det genomsnittliga 
antalet vårddagar per månad. 

För tillfällig dagvård kan uppbäras en avgift 
som kommunen bestämmer. 

5§ 

Boendetjänster 

Om någon får ersättning för specialkostna~ 
<ler för serviceboende som nämns i 8 § 2 rnom. 
lagen om service och stöd på grund av handi
kapp (380/87) enligt någon annan lag, kan för 
servicen uppbäras högst en avgift som motsva
rar ersättningen. Avgiften får dock inte över~ 
stiga kostnaderna för serviceboendet. 

6§ 
Färdtjänst för gravt handikappade 

För färdtjänst som ordnas för gravt handi
kappade enligt 8 § 2 mom. lagen om service 
och stöd på grund av handikapp kan uppbäras 
högst en avgift som motsvarar den avgift som 
uppbärs i offentlig trafik på orten eller en 
annan därmed jämförbar skälig avgift. 

7§ 

Avgifter för öppenvård vid hälsovårdscentral 

För laboratorietjänster vid en hälsovårds·· 
central kan uppbäras högst 25 mark per un-. 
dersökningsbesök och för röntgentjänster högst 
40 mark per undersökningsbesök. 

För individuell fysioterapi vid en hälsovårds-. 
central kan uppbäras högst 20 mark per besök. 

8§ 

Sjukhusens polik linikavg(fter 

Hos en person som undersöks eller be
handlas på polikliniken vid ett sjukhus elkr 
någon annan verksamhetsenhet enligt lagen om 
specialiserad sjukvård (1062/89) kan uppbäras 
högst 90 mark per besök. 

Avgift enligt l mom. får inte uppbäras för. 
behandling som ges vid en verksarnhetsenhet 
inom den psykiatriska öppenvården. 

Om en patient efter undersökning på polikli
nik omedelbart tas in på sjukhuset för vård, 
uppbärs hos honom i stället för den iwgift sofn 
stadgas i I rnorn. en avgift enligt 12 §. 

9§ 
Undersökning och rård av mun och tänder 

För undersökning och vård av mun uch 
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tänder vid en hälsovårdscentral kan uppbäras 
en grundavgift på högst 25 mark per besök. 
För vård som ges av en specialtandläkare kan 
dock i grundavgift uppbäras högst 50 mark per 
besök. 

Utöver grundavgiften enligt l mom. kan för 
undersöknings- och behandlingsåtgärder upp
bäras högst följande avgifter: 

I) Undersökningar 
a) undersökningar som hänför sig till 

grupp 0 inom åtgärdsområdet i 
bilaga E till den g~illande sjukför
säkringsersättningstaxan, per besök 25 mk 

b) röntgenundersökningar per tand-
bild . . . . . . . . . . . . . . . ... .. . . . . . . . . . . . . . 25 mk 

c) röntgenfotografering av käkarna 
och hela tandgården . . . . . . . . . . . . . . . 50 mk 

2) Profylaktisk behandling 
a) behandling som hänför sig till 

grupp I inom åtgärdsområdet i 
bilaga E till den gällande sjukför
säkringsersättningstaxan, för profy
laktisk behandling och hälsofo-
stran, per besök . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 mk 

b) högst 30 minuters basvård av tän-
der och stödjevävnader . . . . . . . . . . . . 50 mk 

c) över 30 minuters basvård av tänder 
och stödjevävnader . . . . . . . . . . . . . . . . 100 mk 

3) Vård av sjukdomar med undantag 
av nedan angivna protetiska åtgär
der 

a) för åtgärder enligt grupperna i bi
laga E till den gällande sjukförsä
krin gsersä ttnings taxan: 

grnpp 

0---II 
IIJ--IV 
V-·--VU 

VIII--X 
XI-XII 

4) Protetiska åtgärder 
a) vård av protes: · 

avgift 
mk 

25 
50 

100 
150 
200 

med grundering .. . . .. . . . .. . . . . .. 150 mk 
reparation . : ............... ~ .. . . . 100 mk 

b) protes med akryldelar och helpro-
tes .................................. 500 mk 

c) kronor och bryggor per tand ..... 500 mk 
d) skeletterad protes .. ., .............. 600 mk 

Utöver avgifterna enligt J och 2 mom. kan 

de tandtekniska utgifterna för tandreglerings
apparater och tandprotetisk behandling uppbä
ras högst enligt de faktiska kostnaderna, om 
patienten inte har betalt avgiften direkt till 
tillverkaren. 

För specialmaterial kan uppbäras högst en 
avgift som motsvarar de verkliga kostnaderna. 

Har en patient genom förfarande som strider 
mot meddelade bruksanvisn]ngar eller av up
penbar vårdslöshet orsakat att en regleringsap
parat har försvunnit eller skadats, kan hos 
honom uppbäras de tandtekniska utgifterna 
högst enligt de fa.ktiska kostnaderna för an
skaffning av en ny regleringsapparat eller re
paration av den skadade. 

Avgifter som anges i 1--4 mom. får inte 
uppbäras hos personer som inte har fyllt. I 9 år. 
Hos den som har frontmannatecken, front
tjänsttecken, fronttecken eller veterantecken får 
avgift inte uppbäras för profylaktisk behand~ 
ling eller kliniskt arbete som hör till protetik. 

10 § 

Sjuktransport 

För sjuktransport med en hälsovårdscentrals 
sjuktransportfordon kan uppbäras högst 35 
mark för resa i en riktning. 

Den avgift som anges i l mom. får inte 
uppbäras för transport .av patient med sjuk
transportfordon enligt läkares beslut från en 
vårdplats vid en hälsovårdscentral eller ett 
sjukhus till en annan vårdinrättning eller till 
hemvård. 

11 § 

Vård i serie 

För vård som ges i serie, såsom kontinuerlig 
dialysvård, medicinsk rehabilitering, hyposensi-
biliseringsbehandling, behandling av tal- och 
röststörningar, strål- och cytostatikabehandling 
och annan motsvarande vård kan uppbäras 
högst 20 mark per besök. 

Den avgift som anges i I mom. får inte 
·uppbäras för .:vård av personer som inte har 
fyllt 18 år eller för hyposensibiliseringsbehand
ling, behandling av tal- och röststörningar, 
strål- och cytostatikabehandling och annan 
motsvarande vård som ges vid hälsovårds
centraL 
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3 kap. 

Avgifter för anstaltsvård 

12 § 

Kortvarig anstaltsvård 

. Hos personer i kortvarig anstaltsvård kan 
uppbåras högst 115 mark per vårddag för vård 
och uppehälle. Vid hälsovårdscentral eller på 
sjukhus eller vid dess verksarnhetsenhet får 
avgift .dock inte uppbäras hos dem som inte 
har fyllt 18 år till den del vårddagarna är fler 
än sju under ett kalenderår. 

13 § 

Avgifter fö;· dag- och nattvård 

Är det från vårdsynpunkt ändamålsenligt att 
någon vårdas på hälsovårdscentral, sjukhus 
eller dess verksamhetsenhet eller vid en anstalt 
inom socialvården eller någon annan verksam
hetsenhet antingen endast om dagen (dagvård) 
eller endast om natten (nattvård) kan hos 
honom uppbäras högst 58 mark per dygn i 
stället för den avgift som ·stadgas i 12 §. 

Den avgift som anges i 1 mom. får inte 
uppbäras för vård som givits vid en verksam-
1:.~tsenh~t inom den psykiatriska öppenvården, 
lor specialomsorger enligt lagen om specialom
so.q~er on: utvecklingsstörda (519/77), för poli
klinisk missbrukarvård, för skyddat arbete som 
avses i 22 § 2 mom. lagen om service och stöd 
på grund av handikapp. Avgift får inte heller 
uppbäras hos personer som inte har fyllt 18 år 
och som vårdas på hälsovårdscentral eller 
sjukhus eller dess verksamhetsenhet till den del 
vård<.iagarna är fler än sju under ett kalenderår. 

14 § 

Avgifter för rehabilitering 

För rehabilitering som avses i 3 § 2 mom. 6 
punkten förordningen om medicinsk rchabiii
tering (1015/91) och som ges i form av anstalts
vård eller för rehabilitering som ges såsom 
specialomsorger om . utvecklingsstörda kan 
uppbäras högst 20 mark per vårddag. 

Avgift enligt l mom. får inte på hälsovårds- · 
central eller sjukhus eller dess verksamhetsen-
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?et ~1ppbärns hos personer som inte har fyllt I 8 
ar till den del vårddagarna är fler än sju under 
ett kalenderår. · 

15 § 

Långvarig anstaltsvård 

._Hos pers~ner i långv~.rig ans~altsvård, upp
~~rs oen avgift ~om bestams enligt betalnings
fonnagan. A vg1ften kan uppgå till högst 80 
procent av patientens månadsinkomster. Avgif
ten får dock bestämmas vara högst så stor att 
den som får vård månatligen till sitt förfogande 
h.ar ett belopp som ·är lika stort som folkpen
s10nens basdel. När den som är i anstaltsvård 
får fronttillägg skall för hans personliga bruk 
lämnas minst det sammanlagda beloppet av 
folkpensionens basdel och fronttillägget. Avgif· 
ten får inte överstiga kostnaderna för produk
tionen av servicen. 

Avgift enligt l mom. får inte på hä]sovårds
central eller sjukhus eller dess verksamhetsen-
het uppbäras hos den som inte har fy11t 18 år 
till den del vårddagarna är fler än sju under ett 
kalenderår. 

Som en. person i långvarig anstaltsvård anses 
den vars anstaltsvård beräknas pågå längre än 
tre månader, räknat från det anstaltsvården 
började. 

Den vars vård vid intagningen på anstalten 
beräknas pågå högst tre månader anses vara i 
långvarig anstaltsvård, om vården har pågått 
tre månader och hans funktionsförmåga skall 
anses ha försvagats så att han på grund av 
detta fortfarande skall vårdas på anstalten. 

4 kap. 

Avgifter inom företagshälsovården 

16 § 

Service inom företagshälsovården 

För sådan i 14 § I mom. 7 punkten och 
14 a § 1 mom. 2 punkten folkhälsolagen nämnd 
företagshälsovård som en hälsovårds~entral liar 
tillhandahållit är arbetsgivaren skyldig att till 
hä lsovårdscentralen betala avgifter eller ersätt~ 
ningar vilkas storlek bestäms av hälsovå rdscen 
tralen och som uppgår till högst följande: 

.1) för åtgärder per besök 
a) på läkares mottagning ............ 165 mk 
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b) på mottagning hos . hälsovårdare 
eller någon annan yrkesutbildad 
person inom hälsovården . . . . . . . . . 83 mk 

c) för specialundersökningar ordine
rade av läkare och utförda av en 
person som har fått behörig utbild-
ning ................................. 139 mk, 

2) för laboratorie- och röntgenundersökningar 
de belopp som anges i den med stöd av 13 § 
sjukförsäkringslagen fastställda taxan för den 
ersättning som skall betalas till försäkrad, 
minskade med en tiondedel, dock så att avgift 
eller ersättning inte uppbärs för undersökning
ar som utförts av hälsovårdare eller sjukskötare 
och som hör till grupp I i taxan för laborato
rieundersökningar, samt 

3) de faktiska kostnaderna för resor vid besök 
v hälsovårdscentralens personal på arbetsplat

ser samt för rådgivnings-, handlednings- och 
upplysningsverksamhet som skötts av personal 
vid hälsovårdscentralen, och ersättning med 
beaktande av den för resorna använda tiden, 
för varje påbörjad halvtimme: 
a) för läkare .......................... 247 mk 
b) för andra ........................... 123 mk. 

Vad som stadgas i 1 mom. 3 punkten 
tillämpas också om en vid hälsovårdscentralen 
anställd yrkesutbildad person inom hälsovår
den på arbetsgivares begäran förhandlar om 
uppgörandet av en verksamhetsplan eller andra 
utredningar och uppgör en verksamhetsberät
telse eller någon annan utredning. Stadgandet 
tillåmpas på ersättande av restid och resekost
nader, om företagshälsovårdens mottagning 
• 1.r ordnats på arbetsplatsen eller på arbetsgi
varens begäran i närheten av arbetsplatsen. 

Utöver avgifterna och ersättningarna enligt l 
och 2 mom. är arbetsgivaren skyldig att till 
hälsovårdscentralcn betala de faktiska kost
nader som hälsovårdscentralen har orsakats 
dels av utomstående tjänster som har krävts för 
utredande av arbetsplatsens sanitära förhållan
den och för hälsokontroll av arbetstagare, dels 
av användningen av specialförnödenheter för 
arbetshygieniska mätningar. 

l 7 § 
Andra hlilsovårdstjänster .som ordnas i samband 

med företagshälsovård 

För sjukvårdsservice och annan hälsovårds
service som en hälsovårdscentra I ordnar enligt 
en överenskommelse som ingås med stöd av 

15 § 4 mom. folkhälsolagen skall arbetsgivaren 
till hälsovårdscentralen betala avgifter och er
sättningar vilkas storlek bestäms av hälsovårds
centralen och som uppgår till högst följande: 

1) för hälsovårdsservice som ges i samband 
med företagshälsovårdens eller hälsovårdscen
tralens allmänna service, men inte såsom vård 
på sjukplats eller tandvård, de belopp som 
anges i 16 § 1 mom. I och 2 punkten ,och 3 
mom., för fysikalisk vård dock de belopp som 
anges i den med stöd av 13 § sjukförsäkrings
lagen fastställda bestäms enligt taxan för den 
ersättning som skall betalas till försäkrad, 
minskade med en tiondedel, och 

2) för särskilt ordnad hälsovårdsservice be
träffande personalen vid hälsovårdscentral de 
belopp som anges i 16 § 1 mom. och 2 och 3 
punkten och i övrigt ersättningar som motsva
rar de kostnader som har åsamkats hälsovårds
centralen. 

18 § 
Företagshälsovårdsservice för företagare och 

andra som utför arbete för egen räkning 

Beloppen i 16 § 1 och 3 mom. utgör grund 
för ersättningarna för den företagshälsovårds·" 
service som en hälsovårdscentral producerar 
och ordnar enligt 14 § l mom. 8 punkten 
folkhälsolagen. Från dessa belopp avdras de 
ersättningar som folkpensionsanstalten betalar 
hälsovårdscentralen enligt 29 § sjukförsäkrings
lagen, och företagaren eller den som utför 
arbete för egen räkning skall betala skillnaden 
i ersättning till hälsovårdscentralen. 

Vad som stadgas i I mom. tillämpas inte på 
den allmänna service som hälsovårdscentralen 
ordnar och som avses i 14 § 1 mom. J----4 
punkten folkhälsolagen. 

5 kap. 

Övriga avgifter 

19 § 
Familjevård 

För familjevård enligt 25 § socialvårdslagen 
(710/82), med undantag av familjevård som 
ordnas med stöd av barnskyddslagen (683/83), 
kan uppbäras avgift enligt 15 §. 

20 § 
A vg(fter inom barnskyddet 

Den avgift som enligt 7 § I mom. klientav-
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giftslagen skall uppbäras hos föräldrarna för 
familje- eller anstaltsvård eller boendeservice 
som enligt barnskyddslagen har getts ett barn i 
form av vård utom hemmet, stödåtgärd inom 
den öppna vården eller eftervård fördelas mel
lan föräldrarna enligt deras betalningsförmåga. 

Den avgift som enligt 7 § 2 och 3 mom. 
klientavgiftslagen uppbärs av barnets eller den 
unga personens inkomster för familjevård, an~ 
staltsvård eller boendeservice som enligt barn-

. skyddslagen har getts i fonn av stödåtgärd 
· . : inom den öppna vården, vård utom hemmet 

eller eftervård får uppgå till högst 6 000 mark 
i månaden. Avgiften får dock inte överstiga 
kostnaderna för produktionen av servicen. 

21 § 

Uppehälle som hänför sig till specialomsorger 
om utvecklingsstörda 

För fullt uppehälle enligt lagen om special
omsorger om utvecklingsstörda kan uppbäras 
en avgift vid kortvarig anstaltsvård så som 
stadgas i 12 § och vid långvarig anstaltsvård så 
som stadgas i 15 § 1, 3 och 4 mom. 

22 § 

Vård för andning~förlmnningspatienter 

Kommunal vård som anordnas för andnings
förlanmingspatienter och transporter i sam
band med vården är avgiftsfria. Vården skall 
ordnas på sjukhus eller som vård i hemmet 
utan att patienten skrivs ut från sjukhuset. 

Såsom andningsförlamningspatient anses den 
som på grund av andningsförlamning ~ir i 
behov av långvarig vård med hjälp av and
ningsapparat eller den som är i be)1ov också av 
kortvarigare vård med hjälp av andningsappa
rat, när det är fråga om andningsförlamning 
till följd av polio eller någon annan smittsam 
sjukdom som social- och hiilsovårdsministeriet 
anser vara jämförbar med polio. 

23 § 

A vg[ft för läkarintyg 

För intyg och utlåtande som ges av läkare 
och tandläkare kan uppbiiras högst 126 mark, 
beroende på typen av intyg och utlåtande. 
Avgift får inte uppbäras för intyg eller utlåt-

anden sqm hör tiH vården inom folkhälsoarbe
tet. 

24 § 

Avgift av den som inte är bosatt t Finland 

Hos den som inte är bosatt i Finland kan 
uppbäras en avgift som högst motsvarar kost
naderna för produktionen av servicen, om inte 
något annat följer av ett internationellt avtal 
som binder Finland. 

25 § 

Avgift för outnyt(iad mottagningstid som inte 
avbeställts 

Hos en person som har fyllt 15 år och som 
har underlåtit att utnyttja och avbeställa mot
tagningstid som han har reserverat hos en 
läkare vid hälsovårdscentral eller för undersök-· 
ning och vård.· av mun och tänder eller inom 
den specialiserade sjukvårdens öppenvård eller 
för dyr diagnostisk avbildningsundersökning 
kan uppbäras högst 150 mark. Avgift får dock 
inte uppbäras när det finns en godtagbar orsak 
till att den reserverade tiden inte har avbe
ställts. 

26 § 

Avgifter i specialavg(ftskfass 

Hos patienter som behandlas i specialav
giftsklass enligt 9 § klientavgiftslagen kan för 
vård i enkelrum eller dubbelrum uppbäras den 
vårddagsavgift som anges i 12 § högst fyrdub- . 
bel. Därutöver kan hos den som använder 
servicen uppbäras högst följande avgifter: 

!) undersökning och behandlingar 
strålterapi per besök . , ........ , 
övriga undersökningar och be
handlingar per åtgärd .... , ..... 
vårddagar för konservativ be
handling samt vårddagar som 
hänför sig till undersökningar 
och behandlingar .............. . 

2) konsultationer ................. . 
3) anestesiologiska åtgärder ...... . 

400 mk 

4 000 mk 

300 mk 
400 mk 

I 400 1nk. 
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6 kap. 

Faktorer som påverkar fastställandet av 
avgifter enligt betalningsförmägan 

27 § 
Inkomster som skall beaktas vid bestämmande 
av betalning.iförmåga i fråga om hemservice och 

barndagvård 

Som rnånadsinkomster som avses i 3 och 
4 §§ beaktas klientens samt en med honom i 
gemensamt hushåll i äktenskap eller i äk
tenskapsliknande förhållanden levande persons 
skattepliktiga förvärvs- och kapitalinkomster 

"' samt skattefria inkomster. Om de månatliga 
inkomsterna varierar, beaktas som rnånadsin
komst den genomsnittliga månadsinkomsten 
under det föregående året. 

Med avvikelse från 1 mom. kan såsom 
skattepliktiga inkomster beaktas en persons 
eller familjs skattepliktiga motsvarande in
kon'lster som har fastställts vid den senast 
verkställda beskattningen, höjda med de pro
centtal som skattestyrelsen årligen fastställer i 
sina beslut om beräkningsgrunderna för för
skottsuppbörden. · 

28 § 

Inkomster sorn skall beaktas vid bestämrnande 
av betalningsförmåga vid långvarig anstaltsvård 

Såsom månadsinkomster enligt 15 § l mom. 
beaktas i fråga om den som har fått vård 
inkomsterna efter förskottsinnehållning och 
fi)rskottsuppbörd samt skattefria inkomster. 
Utom löneinkomster beaktas pensioner och 
med dem jämförbara fortlöpande förmåner, 
livräntor och fönnån som skall betalas i pengar 
och som i samband med överlåtelse av en 
fastighet har förbehållits för viss tid eller på 
livstid (sytning) samt andra fortlöpande per
sonliga inkomster samt nettoinkomster av ka
pital och annan egendom, såsom ränte-, divi
dend- och hyresinkomster. 

Såsom inkomster beaktas även den inkomst 
av gårdsbruk samt den inkomst av självständig 
yrkesutövning eller rörelse som har fastställts 
vid den senast verkställda beskattningen. 
Nämnda inkomster kan justeras jämfört med 
den inkomst som den senast verkställda be
sbttningen visar med de procenttal som skat
testyrelsen årligen fastställer i sitt beslut om 
den inkomst som skall läggas till grund för 
förskott. 

Varierar månadsinkomsterna, beaktas som 
månadsinkomst den genomsnittliga månadsin
komsten under det föregående året. 

29 § 

Inkomster som inte beaktas 

Såsom inkomster enligt 27 och 28 §§ skall 
inte beaktas barnbidrag, vårdbidrag för barn, 
bostadsbidrag, · handikappbidrag, vårdbidrag 
för pensionstagare, sjukvårds- och undersök
ningskostnader eller menersättning som betalas 
på basis av olycksfallsförsäkring, militärunder
stöd, fronttillägg, studiepenningens grunddel, 
bostadstillägg eller andra understöd som beta
las på grund av studier och inte heller ersätt
ningar för kostnaderna för familjevård. 

Dessutom skall som inkomster enligt 29 § 
inte beaktas underhållsbidrag eller underhålls
stöd soin betalas för ett minderårigt barn som 
har fått vård, eller i pensioner och därmed 
jämförbara ·inkomster ingående förhöjningar 
som beror på försörjningstagare. 

30 § 

Avdrag frlm inkomsterna 

Såsom avdrag från inkomsterna enligt 27 
och 28 §§ skall beaktas betalda underhållsbi
drag och andra motsvarande kostnader som 
orsakas av de faktiska familjeförhållandena 
samt förmån som skall betalas i pengar och 
som i samband med överlåtelse av en fastighet 
har förbehållits för viss tid eller livstid (syt
ning). 

31 § 

Fastställande av avgift 

Avgifter som fastställs enligt betalningsför
mågan bestäms tills vidare. Avgiften skall dock 
justeras när klientens eller familjens betalnings
förmåga har förändrats väsentligt eller när 
avgiften visar sig vara felaktig eller när den 
service·· och vårdplan som anges i 3 § 4 mom. 
ändras. 

Om beslutet om bestämmande av avgifts
klass eller avgift uppenbart har byggt på 
felaktiga uppgifter som klienten eller hans 
företrädare har lämnat, kan avgiften rättas 
retroaktivt för högst ett år. 
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7 kap. 

Särskilda stadganden 

32§ 

Uppbörd av avgift för frånvarotid 

Den i 3 § nämnda månadsavgiften uppbärs 
också när hemservice tillfälligt avbryts av 
någon orsak som beror på servicetagaren samt 
den i 4, 15 och 21 §§ nämnda månadsavgiften 
också för de dagar då ett barn och en person 
i anstaltsvård tillfälligt är frånvarande. 
· · När hemservice eIJer anstaltsvård avbryts för 
längre tid än fem dagar uppbärs inte månads
avgiften för den tid som överstiger fem dagar. 
Om hemservice avbryts också för en kortare tid 
av orsaker som beror på kommunen eller när 
servicetagaren är i kommunal anstaltsvård upp
bärs månadsavgift inte heller för de nämnda 
fem dagarna. När avbrottet i hemservice eller 
anstaltsvården pågår hela månaden uppbärs 
ingen avgift. 

Om ett barn på grund av sin sjukdom är 
borta från dagvården en längre tid än tio dagar 
ien kalendermånad, uppbärs i avgift hälften av 
den månadsavgift som anges i 4 §. När från
varo som beror på sjukdom pågår en hel 
kalendermånad uppbärs ingen avgift. Är barnet 
av någon annan orsak borta från dagvården 
hela kalendermånaden, uppbärs i avgift hälften 
av månadsavgiften. 

När för barndagvården uppbärs avgift för 
tillfällig frånvaro som avses i 1 mom., uppbärs 
ingen avgift för annan socialservice som ordnas 
med anledning av den tillfälliga frånvaron. 

33 § 

Bruksmedel för personligt bruk 

När kommunen uppbär en klients inkomster, 
ersättningar eller fordringar med .stöd av 14 § 
klientavgiftslagen, skall kommunen lämna 
minst 20 procent av nettoinkomsterna för hans 

Helsingfors den 9 oktober 1992 

personliga bruk, dock minst ett belopp som är 
lika stort som folkpensionens basdel. När den 
som är i l4ngv~rig anstaltsvård får fronttillägg 
skall för hans personliga bruk lämnas minst det 
sammanlagda beloppet av folkpensionens bas
del och fronttillägget. 

34 § 

Anvisningar 

Närmare anvisningar om tillämpninger~ av 
denna förordning meddelas vid behov av soci-· 
al- och hälsovårdsministeriet. 

35 § 

Ikraftträdande 

Denna förordning träder i kraft den 1 
januari 1993. 

Genom denna förordning upphävs följande 
förordningar jämte ändringar: 

1) förordningen den 2 december 1983 om 
avgifter för socialservice (887 /83), 

2) ,förordningen den 10 mars 1972 om av
gifter och ersättningar som skall uppbäras vid 
hälsovårdscentral (206/72), 

3) förordningen den 15 december l 978 om 
avgifter och ersättningar som skall uppbäras 
till hälsovårdscentral för företagshälsovård 
(984/78), samt 

4) förordningen den 21 december 1990 om 
avgifter och ersättningar i den specialiserade 
sjukvården (1248/90). 

I stället för avgifterna enligt 3, 4 och 9 §§ 
kan för hemservice, barndagvård samt under
sökning och vård av mun och tänder t.o.m. 
31.12.1993 uppbäras avgifter av den storlek 
som i de förordningar som avses i 2 mom. 1 
och 2 punkterna stadgas om motsvarande 
tjänster. 

Åtgärder som verkställighten av förordning
en förutsätter får vidtas innan den träder i 
kraft. 
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