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Till kommunala organ som har hand om utkomststödsärenden

Utkomststödets grunddel 2016
Enligt 9 a § i lagen om utkomststöd justeras beloppen av utkomststödets grunddel årligen enligt folkpensionsindex. Nästa år sjunker folkpensionsindex med 0,4 %. Statsminister Juha Sipiläs regering föreslår att
beloppet av utkomststödets grunddel enligt lagen om utkomststöd höjs år 2016 för att grunddelen av utkomststödet ska kvarstå på 2015 års nivå trots att folkpensionsindex sjunker med 0,4 procent. Enligt regeringens proposition (RP 124/2015 rd), Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring
av 9 § i lagen om utkomststöd) stiger den lagstadgade grunddelen för en ensamstående vuxen från 447,24
euro till 448,89 euro (lagens 9 §). Höjningen av utkomststödets grunddel gör att grunddelen 2016 bibehålls
på 2015 års nivå, dvs. för en ensamstående vuxen 485,50 euro per månad.
Eurobeloppen för grunddelarna är därmed desamma 2016 som år 2015 under förutsättning att riksdagen
godkänner lagförslaget i regeringens proposition och republikens president stadfäster lagen.
Samma eurobelopp för utkomststödets grunddelar tillämpas i alla kommuner. Grunddelen för ensamstående
är 485,50 euro per månad fr.o.m. 1.1.2016. För ensamförsörjare är utkomststödets höjda grunddel 534,05
euro per månad. Grunddelarna för olika familjemedlemmar anges i Kommuninfo 5/2014 (26.11.2014).
De beräkningsprinciper för grunddelarna som social- och hälsovårdsministeriet tillämpar har angetts i SHM:s
Kommuninfo 8/2013 (26.11.2013).
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SÄNDLISTA:
Socialnämnder eller motsvarande organ
Regionförvaltningsverken och deras verksamhetsställen
Justitiekanslersämbetet
Riksdagens justitieombudsman
Riksdagens social- och hälsovårdsutskott
Förvaltningsdomstolarna
Högsta förvaltningsdomstolen
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 ry
Socialattachéerna (Stockholm, Genève och S:t Petersburg)
Finlands Kommunförbund
Institutet för hälsa och välfärd
Sosiaaliportti/Institutet för hälsa och välfärd
Arbets- och näringsministeriet
SHM/avdelningen för social- och hälsovårdstjänster
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