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Utkomststöd från och med 1.1.2015  

1. Grunddelarnas belopp 

Utkomststödets grunddelar höjs 1.1.2015. 

Enligt 9 a § i lagen om utkomststöd är beloppet av utkomststödets grunddel bundet till folkpensionsindexets 
utveckling. I enlighet med det rambeslut som regeringen fattade i våras görs en justering på 0,4 procent i 
arbetspensions- och folkpensionsindex från ingången av år 2015. Poängtalet för folkpensionsindexet för år 
2015 har fastställts till 1637. Utkomststödets grunddel är bunden till folkpensionsindex, men utkomststödet 
höjs dock nästa år till fullt belopp (1,1 procent). Lagen om ändring av 9 § i lagen om utkomststöd (868/2014, 
i kraft 1.1.2015) bestämmer grunddelens belopp för ensamstående till 447,24 euro per månad (i nivå med 
folkpensionsindex år 2011). 

Samma eurobelopp för grunddelarna tillämpas i alla kommuner. Grunddelen för ensamstående är 485,50 
euro per månad fr.o.m. 1.1.2015. För ensamförsörjare är utkomststödets höjda grunddel 534,05 euro per må-
nad. Grunddelarna för olika familjemedlemmar anges nedan. 

De beräkningsprinciper för grunddelarna som social- och hälsovårdsministeriet tillämpar har angetts i SHM:s 
Kommuninfo 8/2013 (26.11.2013). 

 

Beloppen av utkomststödets grunddelar från och med 1.1.2015  

Folkpensionsindex 1637, grunddelens belopp för ensamstående är 447,24 euro i nivå med folkpensionsindex 
år 2011 (poängtal 1508) 
 

Mottagare av stödet Euro/mån. Euro/dag 1) 
   
Ensamstående 2)  485,50  16,18 
Ensamförsörjare  534,05  17,80 
Annan person som fyllt 18 år och 
Makar och samboende, båda 

 
 412,68 

 
 13,76 

   
Personer som fyllt 18 år och som 
bor hos sin förälder/sina föräldrar  

 354,42 
  
 11,81 

   
Barn i 10‒17 års ålder     
Barn i 10‒17 års ålder, 1:a barnet  339,85  11,33 
Barn i 10‒17 års ålder, 2:a barnet  315,58  10,52 
Barn i 10‒17 års ålder, 3:e barnet 
osv. 

 291,30  9,71 
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Barn under 10 års ålder  
Barn under 10 års ålder, 1:a barnet 

  
  
 305,87 

 
  
 10,20 

Barn under 10 års ålder, 2:a barnet  281,59  9,39 
Barn under 10 års ålder, 3:e barnet 
osv. 

 257,32  8,58 

 
1) När utkomststöd beviljas för kortare tid än en månad (15 § i lagen om utkomststöd), har beloppet av utkomststö-

dets grunddel per dag beräknats genom att dividera beloppet per månad med trettio  

2) Samt en förälder som bor tillsammans med sitt barn som fyllt 18 och föräldern inte är gift eller bor under äkten-
skapsliknande förhållanden enligt 3 § 1 mom. i lagen om utkomststöd (9 § i lagen om utkomststöd)  

 

2. Sänkt grunddel  

I 2 a § i lagen föreskrivs om skyldigheten att anmäla sig som arbetslös arbetssökande. Om den som ansöker 
om utkomststöd inte anmäler sig som arbetssökande vid arbetskraftsbyrån, kan utkomststödets grunddel sän-
kas så som anges i 10 § i lagen om utkomststöd. Bestämmelsen innehåller även påföljder om personen utan 
grundad anledning har vägrat att ta emot ett arbete som erbjudits honom eller henne eller att delta i en ar-
betskraftspolitisk åtgärd eller andra åtgärder som föreskrivits i paragrafen, vilket har föranlett behovet av 
utkomststöd. Social- och hälsovårdsministeriet har informerat om saken i Kommuninfo 2/ 2014 (4.7.2014). 

För att undvika en mekanisk tillämpning av lagen om utkomststöd publicerar social- och hälsovårdsministe-
riet inte eurobelopp för sänkta grunddelar.  

Kommuninfo kan läsas på ministeriets webbplats. 

3. Prioriterad förvärvsinkomst blir permanent och gäller för inkomsttagaren 

Till följd av ändringen av 11 § i lagen om utkomststöd (940/2014, i kraft 1.1.2015) kan de som får utkomst-
stöd också i fortsättningen förvärva små inkomster utan att inkomsterna skär ner stödbeloppet. Målet med 
ändringen är att förbättra ställningen för dem som arbetar och får utkomststöd och göra det meningsfullare 
att förvärva små inkomster. Minst 20 procent av den erhållna förvärvsinkomsten räknas även i fortsättningen 
som dylik prioriterad förvärvsinkomst. Det nämnda avdraget på 20 procent är ett minimiavdrag. I regerings-
propositionen konstateras att med stöd av bestämmelsen kan ett större procentavdrag tillämpas när så är 
lämpligt om inkomsterna är ringa eller av något annat särskilt skäl. Däremot är 150 euro per månad avdra-
gets maximibelopp. 

I fortsättningen görs förvärvsinkomstavdraget per inkomsttagare och inte per hushåll, som i dagsläget.   

Bestämmelsen om prioriterad förvärvsinkomst har varit i kraft temporärt sedan 2002, och förfarandet har 
fortsatts fyra gånger. I och med lagändringen som träder i kraft från och med den 1 januari blir förfarandet 
med prioriterad förvärvsinkomst en permanent del av utkomststödet.  

För mer information: 
 
överinspektör Jaakko Ellisaari, tfn 02951 63305 
jaakko.ellisaari(at)stm.fi 
bostadsrådet Raimo Kärkkäinen, tfn 02951 63302 
raimo.karkkainen(at)stm.fi 
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Källor: 

Utkomststöd: 

http://www.stm.fi/sv/utkomstskydd/utkomststod 
 
Toimeentulotuki. Opas toimeentulotukilain soveltajille (STM:n julkaisuja 2013:5):  
http://www.stm.fi/julkaisut/nayta/-/_julkaisu/1850826#sv 
(På finska: http://www.stm.fi/julkaisut/nayta/-/_julkaisu/1850826#fi) 
 
Social- och hälsovårdsministeriets publikation Klientens ställning och rättigheter inom socialvården (SHM 
handböcker 2003:3): 
http://pre20031103.stm.fi/svenska/pao/publikat/klienthandbok/klienthandbok.pdf) 
 
På andra webbplatser: 
Man kan bekanta sig med lagen om utkomststöd och förknippad rättspraxis på webben t.ex. genom Edilex 
(www.edilex.fi) eller Finlex (www.Finlex.fi) eller www.suomenlaki.fi 
Lag om utkomststöd (1412/1997) (Finlex) http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1997/19971412 
(På finska: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1997/19971412) 
Lag om klientens ställning och rättigheter inom socialvården (812/2000) (Finlex:) 
http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2000/20000812 
(På finska: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2000/20000812) 
Justitieombudsmannens avgöranden:  
http://www.oikeusasiamies.fi/Resource.phx/eoa/svenska/avgoranden/beslut.htx 
Justitiekanslerns avgöranden: http://www.oikeuskansleri.fi/sv/avgoranden/ 
Statistik om utkomststöd: www.thl.fi/sv -> Statistik  -> Statistik efter ämne och Statistikdatabaser) 
(På finska:  -> www.thl.fi  -> Tilastot  -> Tilastot aiheittain sekä Tilastotietokannat) 
Utkomststödet kommunvis:  
http://hyvinvointikompassi.thl.fi/sv/web/hyvinvointikompassi/ 
(På finska. Toimeentulotuki kunnittain: www.thl.fi/hyvinvointikompassi 


