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 UTKOMSTSTÖDETS GRUNDDEL 2020 
 

Enligt 9 a § i lagen om utkomststöd justeras beloppen av utkomststödets grunddel årligen enligt 
folkpensionsindex.  

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 
person. 

Beloppen av utkomststödets grunddel justeras enligt bestämmelserna i lagen om folkpensionsindex. FPA 
fastställer folkpensionsindexets poängtal för det följande kalenderåret före utgången av oktober. Poängtalet 
för folkpensionsindexet för 2020 är 1633. De förmåner som FPA betalar ut stiger nästa år med 1,0 % i 
enlighet med höjningen av folkpensionsindex. 

Republikens president stadfäste den 3 december 2019 lagändringarna för att höja vissa förmåner med stöd 
av regeringens proposition (RP 39/2019 rd). På grund av ändringen av 9 § i lagen om utkomststöd betalas till 
en ensamförsörjare fr.o.m. den 1 januari 2020 grunddelen för en ensamstående förhöjd med 14 procent (i 
stället för som tidigare förhöjd med 10 procent).  

Beloppet av utkomststödets grunddel, som i 9 § i lagen om utkomststöd fastställts till 458,10 euro i 
månaden, motsvarar 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 utkomststödets grunddel har fastställts i lag. År 2019 var utkomststödets 
grunddel för en ensamstående vuxen, justerad med folkpensionsindex, 497,29 euro. 

Folkpensionsanstalten tillämpar samma belopp för utkomststödets grunddel i alla kommuner. Grunddelens 
belopp för en ensamstående är fr.o.m. den 1 januari 2020 502,21 euro per månad. För ensamförsörjare är 
grunddelens belopp 572,52 euro.  

Beloppen av grunddelarna för 2020 anges i tabellen nedan. 
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Beloppen av utkomststödets grunddel fr.o.m. 1.1.2020 

Stödmottagare  Euro/månad Euro/dag 1) 

Ensamstående 2)   502,21 16,74 

Ensamförsörjare  572,52 19,08 

Andra personer över 18 år och 

Makar och sambor båda  426,88 14,23 

Personer som bor tillsammans med sin förälder/sina föräldrar 

person över 18 år  366,61 12,22 

Barn i åldern 10–17 år     

Första barnet i åldern 10–17 år 351,55 11,72 

Andra barnet i åldern 10–17 år 326,44 10,88 

Tredje barnet i åldern 10–17 år osv. 301,33 10,04 

Barn under 10 år 

Första barnet under 10 år  316,39 10,55 

Andra barnet under 10 år  291,28 9,71 

Tredje barnet under 10 år osv. 266,17 8,87 

1) När utkomststöd beviljas för en kortare tid än en månad (15 § i lagen om utkomststöd) har beloppet av 
utkomststödets 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 
äktenskapsliknande 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 
Susanna Rahkonen, konsultativ tjänsteman, etunimi.sukunimi@stm.fi 
Ritva Liukonen, specialsakkunnig, fornamn.efternamn@stm.fi 
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Källor: 
Utkomststödet 
http://stm.fi/sv/utkomststod 
 
DISTRIBUTION: 
Socialnämnderna eller motsvarande organ 
Sjukvårdsdistrikten 
Specialomsorgsdistrikten 
Regionförvaltningsverken och deras verksamhetsställen 
Ålands landskapsregering 
Justitiekanslersämbetet 
Riksdagens justitieombudsman 
Riksdagens social- och hälsovårdsutskott 
Förvaltningsdomstolarna 
Högsta förvaltningsdomstolen 
Folkpensionsanstalten 
Konkurrens- och konsumentverket 
Barnombudsmannen 
Migrationsverket (Migri) 
Brottspåföljdsmyndigheten 
Inrikesministeriet / migrationsavdelningen 
Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira), 
SOSTE Finlands social och hälsa rf 
Fackorganisationen för högutbildade inom socialbranschen Talentia rf 
Sosiaaliasiamiehet – Socialombudsmännen ry 
Socialattachéerna (Stockholm, Genève och S:t Petersburg) 
Finlands Kommunförbund 
Arbets- och näringsministeriet 
Social- och hälsovårdsministeriet/avdelningen för välfärd och tjänster 

  
FÖR KÄNNEDOM: 
Familje- och omsorgsminister Krista Kiuru 
Social- och hälsovårdsminister Aino-Kaisa Pekonen 
Statssekreterare Eila Mäkipää 
Statssekreterare Saila Ruuth 
Specialmedarbetare Sampo Varjonen 
Specialmedarbetare Jiri Sironen 
Kanslichef Kirsi Varhila 
Social- och hälsovårdsministeriet 
- Avdelningen för välfärd och tjänster (HPO) 
- Registratorskontoret 
- Kommunikationsenheten 

 
SHM:s kommuninfo på webben  

 http://stm.fi/sv/kommuninfo  
 


