
   
  

 

 

 

 

 

 

Lagförslag 
 

Lag  

om ändring av lagen om allmänt bostadsbidrag 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om allmänt bostadsbidrag (938/2014) 10, 27, 28, 29 § 5 punkten och 51 §, av 

dem 10, 27, 28, 29 § 5 punkten sådana de lyder i lag 1533/2016 och 51 § sådan den lyder del-
vis ändrad i lag 1533/2016, som följer: 
 

10 § 

Maximala boendeutgifter 

Av de boendeutgifter för ett hushåll som är godtagbara enligt 9 § beaktas högst följande be-
lopp per månad: 
 

Hushållets 
storlek, 
personer 

I Kommun-
grupp 

II Kommun-
grupp 

III Kommun-
grupp 

IV Kommun-
grupp 

1 508 492 390 344 

2 735 706 570 501 

3 937 890 723 641 

4 1 095 1 038 856 764 

 
Om ett hushåll består av fler än fyra personer, höjs de maximala boendeutgifterna enligt 1 

mom. med 137 euro i kommungrupp I, 130 euro i kommungrupp II, 117 euro i kommungrupp 
III och 112 euro i kommungrupp IV för varje medlem av hushållet som överstiger fyra perso-
ner. 

Om ett hushåll som bor på hyra har endast en del av en bostad i sin besittning eller om bo-
staden är mindre än 20 kvadratmeter beaktas av de boendeutgifter för ett hushåll som är god-
tagbara enligt 9 § högst följande belopp per månad (maximal boendeutgift för en del av en bo-
stad): 
 

Hushållets 
storlek, 
personer 

I Kommun-
grupp 

II Kommun-
grupp 

III Kommun-
grupp 

IV Kommun-
grupp 

1 406 394 312 275 

2 588 565 456 401 

3 750 890 578 513 
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4 876 712 685 611 

 
Om ett hushåll består av fler än fyra personer, höjs de maximala boendeutgifterna enligt 3 
mom. med 110 euro i kommungrupp I, 104 euro i kommungrupp II, 94 euro i kommungrupp 
III och 90 euro i kommungrupp IV för varje medlem av hushållet som överstiger fyra perso-
ner. 

Kommunerna delas in i kommungrupper enligt följande: 
1) till kommungrupp I hör Helsingfors, 
2) till kommungrupp II hör Esbo, Grankulla och Vanda, 
3) till kommungrupp III hör Björneborg, Borgå, Hyvinge, Joensuu, Jyväskylä, Kajana, 

Kervo, Kouvola, Kuopio, Kyrkslätt, Lahtis, Lojo, Nokia, Nurmijärvi, Reso, Riihimäki, Ro-
vaniemi, Seinäjoki, Sibbo, Sjundeå, S:t Michel, Tammerfors, Tavastehus, Träskända, Tusby, 
Uleåborg, Vasa, Vichtis, Villmanstrand och Åbo, 

4) till kommungrupp IV hör alla andra kommuner än de som nämns i 1—3 punkten. 
 
 
 
 
 

27 § 

Förutsättningar för justering av bostadsbidrag 

Bostadsbidragets belopp justeras när ett år förflutit sedan bostadsbidraget började löpa eller 
sedan senaste justering. 

Bostadsbidraget ska justeras också, om 
1) hushållets fortlöpande månadsinkomster har stigit med minst 400 euro eller sjunkit med 

minst 200 euro, 
2) de boendeutgifter som betalas av hushållet och som avses i 9 § förändras med minst 50 

euro i månaden, 
3) hushållet byter bostad eller om besittningsformen i fråga om bostaden ändras, eller 
4) antalet personer som hör till hushållet eller hushållets sammansättning varaktigt föränd-

ras, hushållet tar en underhyresgäst eller upphör att ha en underhyresgäst. 
Vid prövningen av förändringen i hushållets månadsinkomster görs ett förvärvsinkomstav-

drag enligt 13 § från hushållets sammanlagda löneinkomster och inkomsterna enligt 12 § 3 
mom. 1 punkten. 

Om bostadsbidraget skulle sjunka justeras beloppet av bostadsbidraget likväl inte i de fall 
som avses i 2 mom. 2 punkten på grundval av höjda boendeutgifter, om de fortlöpande må-
nadsinkomsterna inte har stigit på det sätt som avses i 2 mom. 1 punkten. 

Bostadsbidraget kan justeras utan ansökan, om Folkpensionsanstalten har tillgång till alla 
grunder för justeringen.  
 
28 § Tidpunkt för justeringen 
 
 
Bostadsbidraget justeras i de fall som avses i 27 § 2 mom. 
 
1) med stöd av 1 punkten från ingången av den månad som följer på förändringen i inkomster-
na, 
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2) med stöd av 2 och 3 punkten från ingången av den månad för vilken ändrade eller nya bo-
endeutgifter betalas för hela månaden, 
 
3) med stöd av 4 punkten från ingången av den månad från vars första dag den förändring i 
förhållandena som avses i den nämnda punkten gäller. 
 
 
 

29 § 

Indragning av bostadsbidrag 

Bostadsbidraget dras in 
-------------------- 
5) vid ingången av den månad under vilken en justering som avses i 27 § träder i kraft, om 

hushållet inte på uppmaning av Folkpensionsanstalten inom skälig tid lämnar de uppgifter 
som behövs för justering av bostadsbidraget, 

-------------------- 
 

 
 

51 § 

Indexbindning 

De belopp som anges i denna lag binds vid förändringar i prisnivån så som bestäms i lagen om 
folkpensionsindex (456/2001). Detta gäller dock inte beloppet av förvärvsinkomstavdraget en-
ligt 13 §, den minsta bassjälvriskandelen enligt 16 §, det minsta bidrag som ska betalas enligt 
24 §, beloppet av de förändringar i inkomsterna och boendeutgifterna som gäller bidragstaga-
rens anmälningsskyldighet eller justeringen av bidrag enligt 20 och 27 § samt de maximala 
boendeutgifterna enligt 10 §. 

De belopp som är bundna till folkpensionsindexet motsvarar det poängtal för folkpensions-
index enligt vilket beloppet av de folkpensioner som betalades ut i januari 2010 har beräknats. 

De maximala boendeutgifter som avses i 10 § justeras dock  
kalenderårsvis vid ingången av året i enlighet med förändringen i levnadskostnadsindex (ok-
tober 1951=100). Beloppen av de maximala boendeutgifter som avses i 10 § motsvarar det 
fastställda poängtalet för levnadskostnadsindexet (1951:10 = 100) för oktober 2016. Den år-
liga förändringen beräknas enligt poängtalet för levnadskostnadsindexet för oktober inneva-
rande år och för oktober föregående år. De maximala boendeutgifterna justeras första gången 
vid ingången av 2019 i enlighet med förändringen i levnadskostnadsindex. 

De justerade maximala boendeutgifterna och övriga penningbelopp tillämpas på bidrag som 
beviljas eller justeras vid ingången av det följande året eller därefter. 

 
 

——— 
Denna lag träder i kraft den     20  och den tillämpas på bidrag som beviljas eller justeras vid 

denna tidpunkt eller därefter. 
—————  
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Helsingfors den     2017 

 
 

Statsminister 

Juha Sipilä 

 
 
 
 

Familje- och omsorgsminister Annika Saarikko 

 


