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Utkomststödets grunddel 2017 

Enligt 9 a § i lagen om utkomststöd justeras beloppen av utkomststödets grunddel årligen enligt folkpens-

ionsindex. I enlighet med en regeringsproposition med förslag till lag (RP 149/2016 rd), som för närvarande 

är under behandling i riksdagen, ska folkpensionsindex med avvikelse från den permanenta lagstiftningen 

frysas på 2016 års nivå och dessutom sänkas med 0,85 procent. Propositionen innehåller dessutom ett förslag 

till ändring av lagen om utkomststöd. Enligt det förslaget säkerställer en höjning av utkomststödets grunddel 

att nivån på grunddelen ökar i enlighet med den nivåförhöjning som föreskrivs i den permanenta lagstift-

ningen. Genom de föreslagna ändringarna verkställs statsrådets plan för de offentliga finanserna för 2017–

2020. 

Den grunddel av utkomststödet som avses i lagen om utkomststöd täcker de normala utgifter som nämns i 

lagens 7 a § och som anknyter till en oundgänglig utkomst. I 9 § i lagen om utkomststöd finns bestämmelser 

om grunddelens belopp per månad för ensamstående vuxna och ensamförsörjare. Grunddelarna för andra 

personer och minderåriga barn som hör till hushållet har fastställts i procent av grunddelen för en vuxen per-

son. 

Beloppen av utkomststödets grunddel justeras enligt bestämmelserna i lagen om folkpensionsindex. Beloppet 

av utkomststödets grunddel, som i 9 § i lagen om utkomststöd fastställts till 448,89 euro i månaden, motsva-

rar det poängtal för folkpensionsindex enligt vilket beloppet av de folkpensioner som betalades ut i januari 

2011 har räknats ut. Utkomststödets grunddel justeras vid ingången av varje år i proportion till hur poängtalet 

för folkpensionsindex har ändrats jämfört med det poängtal för folkpensionsindex enligt vilket utkomststö-

dets grunddel har fastställts i lag. År 2016 är utkomststödets grunddel för en ensamstående vuxen, justerad 

med folkpensionsindex, 485,50 euro. 

Den minskning på 0,85 procent som ingår i statsrådets plan för de offentliga finanserna gäller inte utkomst-

stödet. I ovannämnda regeringsproposition föreslås därför att nivån på utkomststödets grunddel höjs 2017 

med 0,5 procent, med beaktande av den föreslagna indexjusteringen. Den grunddel som föreskrivs för en 

ensamstående vuxen i 9 § i lagen stiger från 448,89 euro till 455,00 euro. Det är nödvändigt att ändringen av 

utkomststödets grunddel genomförs genom en höjning av den lagstadgade grunddelens belopp för att juste-

ring också framöver ska vara möjlig genom användningen av ett poängtal för folkpensionsindex. Grundde-

lens belopp för en ensamstående vuxen justerat med indexet för 2017 blir då 487,89 euro. 

Förutsatt att riksdagen antar regeringens lagförslag och republikens president stadfäster lagen, är grunddelar-

nas storlek 2017 de belopp som anges i nedanstående tabell. 

Folkpensionsanstalten tillämpar samma belopp för utkomststödets grunddel i alla kommuner. Grunddelens 

belopp för en ensamstående är fr.o.m. den 1 januari 2017 487,89 euro per månad. För ensamförsörjare är 

utkomststödets höjda grunddel 536,68 euro. 
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Beloppen av utkomststödets grunddel fr.o.m. 1.1.2017 

Stödmottagare  euro/månad euro/dag
1)

 

Ensamstående 
2)

 487,89 16,26 

Ensamförsörjare 536,68 17,89 

Andra personer över 18 år och 

Makar och sambor båda 414,71 13,82 

Personer som bor tillsammans med sin förälder/sina föräldrar 

person över 18 år 356,16 11,87 

Barn i åldern 10–17 år 

Första barnet i åldern 10–17 år 341,52 11,38 

Andra barnet i åldern 10–17 år 317,13 10,57 

Tredje barnet i åldern 10–17 år osv. 292,73 9,76 

Barn under 10 år 

Första barnet under 10 år 307,37 10,25 

Andra barnet under 10 år 282,98 9,43 

Tredje barnet under 10 år osv. 258,58 8,62 

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

stödets grunddel per dag beräknats genom att månadsbeloppet dividerats med trettio.  

2) Även förälder som bor tillsammans med sitt barn som fyllt 18 år och inte är gift eller bor under äktenskapslik-

nande förhållanden enligt 3 § 1 mom. i lagen om utkomststöd (9 § i lagen om utkomststöd)  

De beräkningsprinciper som social- och hälsovårdsministeriet använder för beräkning av grunddelarna har 

presenterats i social- och hälsovårdsministeriets Kommuninfo 8/2013 (26.11.2013). 

Ytterligare information (käytetty aikaisemmin) 

Överinspektör Jaakko Ellisaari, fornamn.efternamn@stm.fi 

Konsultativ tjänsteman Sanna Pekkarinen, fornamn.efternamn@stm.fi 

Källor:  

Utkomststöd 

http://stm.fi/sv/utkomststod 
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