
 

KLIENTANVISNINGAR – SERVICESEDEL INOM EFFEKTIVERAT SERVICEBOENDE 
FÖR ÄLDRE 
 
Servicesedeln är ett alternativ med vilket Kimitoöns kommun ordnar service för sina invånare. 
Utöver detta tillhandahåller kommunen själv motsvarande service inom socialvård och hälso- och 
sjukvård. Klienten kan själv välja om han eller hon vill ha kommunal service eller ta emot en 
servicesedel om en sådan erbjuds. Klienten har inte rätt att kräva att få en servicesedel, men klienten 
kan neka till att ta emot den servicesedel som erbjuds. 
 
Fördelen med servicesedeln är ur klientens synvinkel bland annat ökad valfrihet. Servicesedeln ger 
klienten en möjlighet att enligt eget tycke välja serviceproducent/enhet för effektiverat 
serviceboende, och dessutom kan väntetiden förkortas. 
 
Omsorgsnämnden i Kimitoöns kommun har fastställt kriterier på grundval av vilka klienterna beviljas 
effektiverat serviceboende för äldre. 
 
Ansökan om en plats inom effektiverat serviceboende görs med en särskild ansökningsblankett. 
Ansökan behandlas i kommunens SAS-grupp och den sökande delges ett skriftligt beslut efter att 
vård- och servicebehovet utretts. 
 
Användning av servicesedeln är möjlig för klienter som uppfyller aktuella kriterier för effektiverat 
serviceboende, det vill säga klienter vars servicebehov utretts och som godkänts som sökande. En 
sådan klient kan, om han eller hon så vill, ta i bruk servicesedeln. Antalet servicesedlar som delas ut 
är dock alltid begränsat, servicesedeln är alltså en anslagsbunden möjlighet. Ibruktagande av 
servicesedeln avtalas enskilt med kommunens tjänsteman i fråga om varje klient, samtidigt kan man gå 
igenom kostnaderna för olika alternativ. 
 
Servicesedeln berättigar till service i enlighet med separat vårdplan och servicebeslut enligt värdet 
som angetts på servicesedeln. Med en servicesedel kan du få service enligt ovan nämnda beslut under 
servicesedelns giltighetstid. Servicesedeln är personlig. Om det sker förändringar i klientens 
funktionsförmåga eller vårdbehov görs en ny bedömning av hans eller hennes situation, och en ny 
rekommendation i fråga om vård eller vårdplats som motsvarar hans eller hennes behov. 
 
Användning av servicesedeln 
 
När klienten fått en servicesedel kan han eller hon välja en serviceproducent bland de 
servicesedelföretag som Kimitoöns kommun godkänt. En förteckning över företagen publiceras på 
kommunens webbplats, så snart som de första serviceproducenterna har godkänts. Det här är en 
fortlöpande process som uppskattningsvis varar några veckor till några månader, med 
början under våren 2017. Klienten väljer en serviceproducent och tar kontakt med denne. 
Klienten bör då nämna att han eller hon fått en servicesedel av Kimitoöns kommun och berätta för 
serviceproducenten om servicesedelns innehåll, värde och giltighetstid. 
 
  



 

Klienten ingår ett skriftligt avtal med serviceproducenten. I avtalet enas man bland annat om den 
service som tillhandahålls med servicesedeln, servicens tidpunkt och pris samt eventuella avbrott i 
servicen. Också ett hyresavtal ingås separat med serviceproducenten. 
 
Klientens ställning 
 
Klienten är i konsumentställning; därmed bygger produktionen av servicesedeltjänster på ett avtal 
mellan klienten och serviceproducenten. Man strävar efter att lösa eventuella meningsskiljaktigheter i 
första hand genom förhandling mellan klienten och serviceproducenten. Om klienten är missnöjd 
med den service som han eller hon får, ska han eller hon meddela detta direkt till 
serviceproducenten. Klienten har rätt att byta serviceproducent. 
 
Om en klient som med hjälp av servicesedeln flyttat till en enhet för effektiverat serviceboende inte 
längre har ekonomiska förutsättningar att bo i det servicehus som han eller hon valt, överförs 
personen till den service som kommunen själv producerar. Klienten blir troligtvis tvungen att vänta 
på en kommunal plats, och därför lönar det sig att förutse situationen. 
 
Klienthandlingar som uppkommer i samband med servicesedeltjänster 
 
Serviceproducenten är skyldig att lämna in klienthandlingar som uppkommit i samband med 
servicesedeltjänsten till Kimitoöns kommun när servicen upphört. Serviceproducenten måste be om 
att få klientens skriftliga samtycke om denna vill bevara kopior av de handlingar som lämnas in till 
kommunen. 
 
Kostnader i anslutning till servicesedeln 
 
När klienten har valt en lämplig serviceproducent (och fått en plats i ett visst servicehem) lämnar han 
eller hon in till serviceproducenten den servicesedel eller det servicesedelbeslut som erhållits från 
Kimitoöns kommun. Kommunen betalar en ersättning till serviceproducenten för den service för 
vilken kommunen beslutat om att bevilja en servicesedel. 
 
Klienten betalar den eventuella skillnaden mellan serviceproducentens pris och servicesedelns värde 
(= självriskandelen) direkt till serviceproducenten. Klienten kan om han eller hon så vill även skaffa 
annan service från serviceproducenten. Klienten bekostar själv denna service. Den service som 
produceras med servicesedeln berättigar inte till FPA-ersättning eller hushållsavdrag. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Kommunen betalar 
- till serviceproducenten den andel av 
serviceavgiften som motsvarar 
servicesedelns värde. 

Klienten betalar 
- självriskandelen 
- hyran för serviceboendet 
- andra boendeavgifter för 
serviceboendet 
- måltider i serviceboendet 
- egna läkemedel 
- egna hygienartiklar och kläder. 

Serviceproducenten 
- ansvarar för att tillhandahålla vård, 
omsorg och assistans dygnet runt. 



 

Servicesedelns värde 
 
Servicesedelns maximala värde är 100 euro per dygn, och sedelns värde är inkomstrelaterat. Beslut 
om servicesedelns värde fattas från fall till fall för varje klient, och då används inkomstklassificering 
och sedelvärden som fastställts enligt tabellen. En person vars nettoinkomster är 999,99 euro/månad 
eller mindre beviljas en servicesedel vars värde utgör maximalbeloppet. Klienter vars nettoinkomster 
är större än detta beviljas en servicesedel med ett mindre värde. Servicesedeln beviljas inte till 
personer vars nettoinkomst är 3 999 euro eller mer. 
 
Av nedanstående tabell framgår de föreslagna inkomstklasserna och servicesedelns värde per dygn. 
Klienten kan vid valet av serviceproducent delvis styra hur stor den egna självriskandelen blir. 
Självriskandelen utgörs av skillnaden mellan servicens pris och servicesedelns värde. 
 

Inkomstklass        
€/mån. netto

Service-
sedelns värde 

€/dygn

-> 999,99 100,00 €

1 000 - 1 199 96,00 €

1 200 - 1 399 92,00 €

1 400 - 1 599 88,00 €

1 600 - 1 799 84,00 €

1 800 - 1 999 80,00 €

2 000 - 2 199 76,00 €

2 200 - 2 399 72,00 €

2 400 - 2 599 68,00 €

2 600 - 2 799 64,00 €

2 800 - 2 999 60,00 €

3 000 - 3 199 56,00 €

3 200 - 3 399 52,00 €

3 400 - 3 599 48,00 €

3 600 - 3 799 44,00 €

3 800 - 3 999 40,00 €
 

 
Fastställande av klientens självriskandel 
 
Nedan finns ett klientexempel som visar exempelklientens nuvarande månadskostnader som boende 
på Hannahemmet på en enhet för effektiverat serviceboende, och som jämförelseuppgift de 
kostnader som uppstår för klienten om han eller hon tar emot en servicesedel och avtalar om sin 
vård och sitt boende med en privat serviceproducent. 
  



 

I fråga om den första privata leverantören presenteras tre olika prisklasser som tillämpas beroende 
på klientens vårdbehov, i fråga om den andra leverantören visas två olika prisklasser, och en prisklass 
för den tredje aktören. 
 
Av exemplen framgår även kommunens kostnader. Exemplet gäller en person med medelhög 
inkomst. I klientexemplen antas att FPA beviljar personen bostadsbidrag. 
 

Kundexempel C (person med 
medelhög inkomst)

Hanna-      
hemmet

Företag       
X (I)

Företag        
X(II)

Företag       
X(III)

Företag       
Y(I)

Företag       
Y(II)

Företag       
Z

Serviceproducentens olika vårdklasser ------
Vård-         

nivå 1

Vård-         

nivå 2

Vård-         

nivå 3

Allmän         

nivå

Vård i livets 

slutskede
------

Nettoinkomster + vårdbidrag + 

bostadsbidrag
1 134,43 € 1 402,93 € 1 402,93 € 1 402,93 € 1 325,93 € 1 325,93 € 1 399,03 €

- varav bostadsbidragets andel 0,00 € 268,50 € 268,50 € 268,50 € 191,50 € 191,50 € 264,60 €

Vårdkostnader/månad 2 907,30 € 3 255 € 3 525 € 3 975 € 3 210 € 3 630 € 3 135 €

Servicesedel á 96 euro/dygn 2 880 € 2 880 € 2 880 € 2 880 € 2 880 € 2 880 €

Hyra 203,01 € 564,58 € 564,58 € 564,58 € 444,00 € 444,00 € 530,00 €

Måltider 426,00 € 510,00 € 510,00 € 510,00 € 546,00 € 546,00 € 435,00 €

Egen vårdavgift/Självrisk 199,35 € 375,00 € 645,00 € 1 095,00 € 330,00 € 750,00 € 255,00 €

Serviceavgift 50,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 120,00 € 120,00 € 0,00 €

Självrisk sammanlagt 878,36 € 1 449,58 € 1 719,58 € 2 169,58 € 1 440,00 € 1 860,00 € 1 220,00 €

Summa för eget bruk (t.ex för 

mediciner)
256,07 € -46,65 € -316,65 € -766,65 € -114,07 € -534,07 € 179,03 €

Kommunens andel av kostn./mån. 2 707,95 € 2 880 € 2 880 € 2 880 € 2 880 € 2 880 € 2 880 €

 
Tilläggsinformation 
 
Mer information om servicesedeltjänster inom äldrevården ges av äldreomsorgschef Eva Manelius, tfn 
(02) 426 0601, e-post eva.manelius@kimitoon.fi. 
 
Information finns också på kommunens webbplats, http://www.kimitoon.fi/sv/. 
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