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1. Lagen och Folkpensionsanstaltens anvisningar 

Utkomststöd beviljas på grundval av lagen om utkomststöd. Grundläggande utkomststöd beviljas 

av Folkpensionsanstalten och kompletterande och förebyggande utkomststöd beviljas av 

kommunen. 

Folkpensionsanstalten: Utkomststöd https://www.kela.fi/web/sv/utkomststod 

1 § Syftet med utkomststödet 

Utkomststödet är ett ekonomiskt stöd inom socialvården som beviljas i sista hand och syftet med 

det är att trygga en persons och familjs utkomst och främja möjligheterna att klara sig på egen 

hand. Med hjälp av utkomststödet tryggas minst den oundgängliga utkomst som en person och 

familj behöver för ett människovärdigt liv. 

Syftet med förebyggande utkomststöd är att främja en persons och familjs sociala trygghet och 

förmåga att klara sig på egen hand samt att förebygga utslagning och långvarigt beroende av 

utkomststöd. 

Syftet med reseersättning är att stöda en persons deltagande i arbetsverksamhet i 

rehabiliteringssyfte. 

2 § Rätt till utkomststöd 

Rätt till utkomststöd har var och en som är i behov av stöd och inte kan få sin utkomst genom 

förvärvsarbete, verksamhet som företagare, med hjälp av andra förmåner som tryggar utkomsten, 

genom andra inkomster eller tillgångar, genom omvårdnad från en sådan persons sida som är 

försörjningspliktig gentemot honom eller på något annat sätt. 

Var och en är skyldig att enligt bästa förmåga dra försorg om sig själv och sitt eget uppehälle samt 

i den omfattning som bestäms i äktenskapslagen (234/1929), lagen om underhåll för barn 

(704/1975) och i annan lag om sin makes samt sina minderåriga barns och adoptivbarns 

uppehälle. 

3 § Familj 

I denna lag avses med familj i gemensamt hushåll boende föräldrar, en förälders minderåriga barn, 

äkta makar samt två personer som lever under äktenskapsliknande förhållanden. 

Då utkomststöd beviljas betraktas alla familjemedlemmar som mottagare av utkomststödet räknat 

från den dag stödet utbetalas. Utkomststödet anses fördelat mellan mottagarna i lika stora delar till 

var och en, om inte omständigheterna visar annat. 

7 § Grundläggande utkomststöd 

Då grundläggande utkomststöd beviljas beaktas utgifter som täcks med en grunddel samt övriga 

grundutgifter så som bestäms särskilt nedan. 

  

https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1997/19971412
https://www.kela.fi/web/sv/utkomststod
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7 a § Grunddel 

Till de utgifter som täcks med grunddelen hör utgifter för kost och kläder, smärre hälso- och 

sjukvårdsutgifter samt utgifter som beror på personlig hygien och hemmets hygien, användning av 

lokaltrafik, prenumeration på dagstidning, användning av telefon och datakommunikation och 

hobby- och rekreationsverksamhet samt andra motsvarande utgifter som hänför sig till en persons 

och familjs dagliga uppehälle. 

7 b § Övriga grundutgifter 

Utöver de utgifter som täcks med grunddelen beaktas följande utgifter till behövligt belopp som 

övriga grundutgifter: 

1) boendeutgifter som avses i 9 § i lagen om allmänt bostadsbidrag (938/2014), nödvändiga 
underhållsutgifter för andra ägarbostäder än ägarbostäder i bolagsform samt nödvändiga 
utgifter som hänför sig till inflyttning i en bostad, 

2) utgifter för användning av hushållselektricitet, 

3) hemförsäkringspremier, 

4) andra hälso- och sjukvårdsutgifter än de som ingår i grunddelen, 

5) utgifter för barndagvård samt utgifter för morgon- och eftermiddagsverksamhet för skolelever, 

6) utgifter som en förälder som inte bor i samma hushåll som sitt barn orsakas av att träffa barnet, 
till den del de grundar sig på ett avtal som har bekräftats av det kommunala organet eller på ett 
domstolsbeslut, 

7) utgifter för anskaffning av en nödvändig identitetshandling, uppehållshandling eller 
resehandling. 

Om boendeutgifterna för den som ansöker om utkomststöd överskrider ett belopp som på det sätt 

som avses i 1 mom. 1 punkten. kan anses vara behövligt, ska sökanden anvisas att skaffa en 

förmånligare bostad. Dessutom ska sökanden anvisas att ta kontakt med kommunen för att reda ut 

bostadsfrågan. Sökanden ska för att skaffa sig en förmånligare bostad ges en tillräcklig tidsfrist 

som beaktar hans eller hennes faktiska behov. Folkpensionsanstalten ska under denna tid beakta 

stödmottagarens boendeutgifter till deras fulla belopp. Detta moment gäller inte en sådan sökande 

av utkomststöd som redan tidigare i fråga om samma bostadsbehov har fått en anvisning och en 

tidsfrist för skaffande av en förmånligare bostad. 

Om sökanden inte har någon reell möjlighet att på sin bostadsort skaffa en bostad som avses i 2 

mom., kan boendeutgifterna beaktas till sitt fulla belopp även efter den utsatta tidsfristen. 

7 c § Kompletterande utkomststöd 

Då kompletterande utkomststöd beviljas beaktas i behövlig utsträckning särskilda utgifter som 

omfattar 

1) andra utgifter på grund av boende än de som avses i 7 b §, samt 

2) utgifter som på grund av en persons eller familjs särskilda behov eller förhållanden ansetts 

nödvändiga för tryggande av försörjningen eller främjande av förmågan att klara sig på egen hand. 
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13 § Förebyggande utkomststöd 

Kommunen beviljar enligt grunder som den fastställer förebyggande utkomststöd för uppnående av 

de mål som nämns i 1 § 2 mom. 

Förebyggande utkomststöd kan beviljas bland annat för åtgärder som vidtas för att aktivera 

stödtagaren, trygga dennes boende, lindra svårigheter till följd av överskuldsättning eller en 

plötsligt försämrad ekonomisk ställning samt för andra syften som främjar stödtagarens förmåga att 

klara sig på egen hand. 
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2. Utkomststödets grunddel 2021 

Grunddel, euro per månad 

Ensamboende, barnlös  504,06  

Person över 18 år som bor i gemensamt hushåll  

(85 procent av grunddelen för ensamboende)  

428,45  

Ensamförsörjare  

(grunddelen för ensamboende plus 14 procent)  

574,63  

Person över 18 år som bor hos en eller båda föräldrarna  

(73 procent av grunddelen för en ensamboende)  

367,96  

10–17-åriga barn  

• Första barnet (70 procent av grunddelen för ensamboende)  

• Andra barnet (65 procent av grunddelen för ensamboende)  

• Tredje barnet och därpå följande, var och en (60 procent av grunddelen för 

ensamboende) 

 

352,84 

327,64 

302,44  

Barn under 10 år  

• Första barnet (63 procent av grunddelen för ensamboende)  

• Andra barnet (58 procent av grunddelen för ensamboende)  

• Tredje barnet och därpå följande, var och en (53 procent av grunddelen för 

ensamboende)  

 

317,56 

292,35 

267,15  

 

2.1. Fördelning av grunddelen 

Mat  49 procent 

Kläder och skodon  9 procent 

Information (tidningar, televisionsavgifter, telefoner)  20 procent 

Ringa hälso- och sjukvård  3 procent 

Övriga utgifter för daglig försörjning  19 procent 
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3. Bostadslösa och bestämmande av kundrelationen i 

huvudstadsregionen  

Helsingfors, Esbos, Vandas och Grankullas ömsesidiga riktlinjer fr.o.m. 2.5.2017.  

Uppdaterad 18.6.2021. Anvisningen uppdateras senast 2023.  

Anvisningen gäller serviceuppgiften för personer i arbetsför ålder.  

Alla som vistas i en kommun har rätt att i brådskande fall få socialservice som baserar sig på hans 

eller hennes individuella behov, så att hans eller hennes rätt till nödvändig omsorg och försörjning 

inte äventyras. I andra än brådskande fall har en person rätt att få tillräckliga socialvårdstjänster av 

sin hemkommun enligt lagen om hemkommun (201/1994) eller av den samkommun dit 

hemkommunen hör, om inte något annat föreskrivs någon annanstans i lag. 

3.1. Bostadslösa 

Krisinkvartering och tillfällig inkvartering ordnas av klientens hemkommun. Krisinkvartering ordnas i 

en akut situation och är tillfällig och kortvarig och avslutas senast när klienten har en plats i stött 

boende eller en egen bostad. Tillfällig inkvartering kan vara långvarigare, men också den är 

tillfällig. 

För att klienten inte ska vara klient i flera kommuner och för att klientrelationen inte ska avbrytas i 

en krissituation, beviljas kompletterande och förebyggande utkomststöd av den kommun som 

beviljat krisinkvartering eller tillfällig inkvartering. 

Om klienten är bostadslös och inte har beviljats kris- eller tillfällig inkvartering, beviljas 

kompletterande eller förebyggande utkomststöd av den kommun där klienten vistas. 

Folkpensionsanstalten överför kompletterande eller förebyggande utkomststöd till kommunen på 

basis av klientens vistelse. 

3.2. Flyttning till en annan kommun 

Folkpensionsanstalten beviljar grundläggande utkomststöd och riktar kostnaderna till den kommun 

där familjen eller personen bor när stödet beviljas. Folkpensionsanstalten svarar för 

flyttningskostnader och depositionshyror. I regel är svarar den kommun dit klienten flyttar för 

nödvändiga anskaffningar till en ny bostad, men om anskaffningen ska göras före flyttningen, 

svarar den kommun som klienten flyttar från för anskaffningen. Socialarbetet överförs till den nya 

kommunen. 

14 a § i lagen om utkomststöd: Grundläggande utkomststöd beviljas av Folkpensionsanstalten på 

ansökan till en sökande eller en familj som vistas i Finland. Vid utbetalningen av grundläggande 

utkomststöd ska Folkpensionsanstalten rikta kostnaderna till den kommun inom vilken sökanden 

eller familjen stadigvarande vistas. Om sökanden eller familjen vistas mer än tillfälligt i flera än en 

kommun, ska kostnaderna riktas till den kommun inom vilken sökandens eller familjens vistelse har 

föranlett de utgifter som ska beaktas i det grundläggande utkomststödet. Kostnaderna för 

grundläggande utkomststöd som har beviljats som brådskande riktas till den kommun där 

sökanden eller familjen vistas då ansökan görs. 

https://www.finlex.fi/fi/laki/smur/1994/19940201
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Kompletterande och förebyggande utkomststöd beviljas på ansökan av det kommunala organet i 

den kommun inom vilken sökanden eller familjen stadigvarande vistas. Om sökanden eller familjen 

vistas mer än tillfälligt i flera än en kommun, beviljas kompletterande utkomststöd av det 

kommunala organet i den kommun inom vilken sökandens eller familjens vistelse har föranlett 

utgifterna. Om behovet av utkomststöd som avses i detta moment är brådskande, beviljas 

utkomststödet av det kommunala organet i den kommun där sökanden eller familjen vistas då 

ansökan görs. 

Den kommun där klienten stadigvarande vistas är i allmänhet den kommun där personen eller 

familjen har sin stadigvarande adress (Social- och hälsovårdsministeriet: Utkomststöd. Handbok 

för tillämpning av lagen om utkomststöd. Publikationer 2013:5, s. 61). 

3.3. Stödboende 

Hemkommunen beviljar stödboende. Klienterna inom stödboendet hänvisas att behålla sin 

hemkommun där stödboendet har beviljats och göra en tillfällig adressändring till kommunen för 

stödboendet. Så länge en kommun beviljar en klient stödboende enligt socialvårdslagen beviljar 

samma kommun också kompletterande och förebyggande utkomststöd. När stödboendet upphör, 

beviljas kompletterande och förebyggande utkomststöd av den kommun där klienten har ett 

hyresavtal.  

Om stödboendet upphör till exempel så att klienten blir bostadslös, bestäms klientrelationen i första 

hand utifrån den kommun som gjort placeringen. Om det i regel har gått mer än 12 månader sedan 

beslutet om stödboende fattades, bestäms klientrelationen på basis av den officiella 

hemkommunen. I varje enskilt fall bör man dock granska klientens servicebehov tillsammans med 

olika kommuner och klienten för att klienten ska få ändamålsenliga tjänster.  

3.4. Serviceboende i en annan kommun 

I lagen om hemkommun föreskrivs att om en person är placerad i familjevård eller institutionsvård 

eller i boende med boendeservice någon annanstans än i sin hemkommun, kan hen välja den 

kommun där verksamhetsenheten eller bostaden finns som sin nya hemkommun. För att personen 

ska ha rätt att välja hemkommun ska vården eller boendet beräknas pågå eller ha pågått över ett 

år. Ansvaret för att ordna tjänster är bundet till hemkommunen.  

Den som bor i ett serviceboende beviljas kompletterande och förebyggande utkomststöd av den 

kommun där klientens socialarbete sköts. Detta beror på vilken hemkommun klienten har valt. När 

det gäller hemkommunsfakturering ska du komma ihåg att kontrollera de kommunspecifika 

anvisningarna.  
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4. Beslutanderätt för förmånshandläggare, socialarbetare och 

socialhandledare 

FASTSTÄLLANDE AV KOMPLETTERANDE OCH FÖREBYGGANDE UTKOMSTSTÖD 

Bidragshandläggare    

Socialhandledare  

Socialarbetare 

Beviljande av stöd enligt 

föreskrifterna  

Kostnader för umgänge med 

barn och underhållsbidrag  

Anskaffningar till hemmet, 

inflyttningsbidrag och möbler 

Resekostnader till 

arbetskraftspolitisk utbildning för 

den första månaden  

Resekostnader till 

aktiveringsåtgärder, om personen 

inte har rätt till 

kostnadsersättning  

Barnens tillbehör, hobbyavgifter, 

sport- och hobbyredskap  

Utgifter för studier  

En romsk kvinnas kjol  

Skäliga begravningskostnader 

och resekostnader till en nära 

anhörigs begravning  

Intressebevakningsarvoden  

Annat kompletterande 

utkomststöd enligt en plan för 

ekonomiskt stöd  

Lagerhyra  

(även Folkpensionsanstalten kan 

bevilja, Se Folkpensionsanstaltens 

anvisning)  

En liten hyresskuld  

Utgifter för hobbyer för en vuxen 

(t.ex. stadens simhallar och gym)  

Beviljande av ekonomiskt stöd i 

anslutning till klientplanen  

Förebyggande utkomststöd 

(åtgärder som främjar 

sysselsättning, utbildning eller 

integration, små hyresskulder, 

men inte hyresskulder som 

överstiger en månads 

hyresbelopp)  

Förebyggande utkomststöd 

(hyresskulder som överstiger en 

månads hyra)  
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4.1. Rätt att besluta om avslag 

Förmånshandläggaren kan ge avslag om hen haft rätt att bevilja stödet. Om sökandens 

motiveringar inte är kända: 

• förmånshandläggaren ber klienten om mer information per telefon och konsulterar vid behov 

en yrkesutbildad person inom socialvården. 

•  

Om förmånshandläggaren inte har rätt att bevilja stöd, kan hen i princip inte heller ge avslag. Då 

kan förmånshandläggaren bereda ett avslag om kompletterande eller förebyggande utkomststöd 

för en yrkesutbildad person inom socialvården enligt föreskrifterna. 

En plan för ekonomiskt stöd i form av förebyggande utkomststöd utarbetas endast om det för 

beslutet krävs åtgärder eller tilläggsutredningar av klienten och ett beslut inte kan fattas (t.ex. 

betalas mot faktura). 

5. Underhållsskyldighet 

Om det grundläggande utkomststödet har tagits ut av en underhållsskyldig (en minderårigs 

vårdnadshavare eller en make), ska det bedömas om man ska besluta ta ut det kompletterande 

utkomststödet. 

6. Skuldsaneringskund som sökande av utkomststöd 

Folkpensionsanstalten kan bevilja utkomststöd till personer som omfattas av skuldsanering i 

undantagsfall (se Folkpensionsanstaltens anvisning). Klienten hänvisas att först ansöka om 

grundläggande utkomststöd. 

Amorteringar på skuldsaneringen är inte utgifter som ska beaktas i det grundläggande 

utkomststödet. Tingsrätten fastställer betalningsprogrammet för skuldsaneringen. Skuldsaneringen 

pågår i 3 eller 5 år. I betalningsprogrammet beaktas 532 euro per mån (2019) som 

levnadskostnadsnorm för klienten (ensamboende/ensamförsörjare). En klient med skuldsanering 

som ansöker om utkomststöd ska visa upp betalningsprogrammet för skuldsaneringen. Av 

betalningsprogrammet framgår månatliga amorteringar och vad som har beaktats som inkomster 

och utgifter i utbetalningsprogrammets kalkyl. Betalningsprogrammet för skuldsanering ändras i 

allmänhet inte annat än i dess slutskede. 

Om klienten ansöker om kompletterande eller förebyggande utkomststöd, betraktas den 

ekonomiska situationen tillsammans med klienten på basis av kontoutdrag, ansökta utgifter och 

betalningsprogrammets kalkyl. Om klientens utgifter har ökat sedan betalningsprogrammet 

fastställdes och inkomsterna inte längre räcker till för alla utgifter i programmet, är det motiverat att 

bevilja förebyggande utkomststöd till exempel för hälso- och sjukvårdsutgifter eller för en enskild, 

nödvändig utgift. 

Under skuldsaneringen kan klienten ansöka om uppskov med betalningen av lika många 

månaders avgifter som antalet år programmet varar (tre månaders betalningar vid ett tre års 

program). Klienten måste betala de uppskjutna månaderna i slutet av betalningsprogrammet. 
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7. Minskning av grunddelen 

Folkpensionsanstalten är den enda myndigheten som kan handlägga sänkningar av grunddelen. 

Folkpensionsanstalten ska informera klienten om kommunens skyldighet att utarbeta en plan i 

samband med sänkningen av grunddelen och hänvisa klienten till kommunens socialtjänst för 

utarbetande av planen. 

Socialarbetaren/socialhandledaren bedömer klientens situation vid ett möte med klienten. Vid 

mötet avtalas om åtgärder för att främja klientens förmåga att klara sig på egen hand. Klienten 

lämnar en bedömning av servicebehovet eller en klientplan till Folkpensionsanstalten, som kan 

beakta den vid sitt beslut. Den kommunala myndigheten kan inte bestämma om 

Folkpensionsanstaltens beslut. 

8. Kostnader för klientens umgänge med sitt barn och 

underhållsbidrag 

Folkpensionsanstalten betalar kostnader för klientens umgänge med sitt barn enligt ett avtal mellan 

föräldrarna som fastställts av kommunens socialvårdsmyndighet eller genom ett domstolsbeslut. 

Om föräldrarna inte har ett umgängesavtal, hänvisas de till att träffa ett avtal. 

Folkpensionsanstalten betalar inte kostnader som överskrider avtalet. Folkpensionsanstalten 

betalar inte heller kostnader för umgänge med barn utomlands, men för dessa beviljas inte heller 

kompletterande utkomststöd. 

Det kan vara motiverat att bevilja kompletterande utkomststöd för umgängeskostnader tills 

föräldrarna har ingått ett avtal om barnets umgänge. Då kan stöd beviljas för resekostnader och för 

barnets matkostnader. Resekostnaderna beaktas enligt det förmånligaste färdsättet och barnets 

matkostnader är 49 procent av grunddelens belopp per umgängesdag. 

Underhållsbidrag för ett barn beaktas inte i det grundläggande utkomststödet. Om klienten ansöker 

om utkomststöd för underhållsbidraget, ska hen i första hand hänvisas att söka ändring i 

underhållsavgiften och den som får underhållsavgiften ansöker om underhållsstöd. Om den 

underhållsskyldige får grundläggande utkomststöd kan kompletterande utkomststöd beviljas för 

underhållsavgiften under en skälig tid.  

9. Hyresdeposition (uppdaterad 31.7.2019) 

Folkpensionsanstalten bedömer klientens behov av hyresdeposition i enlighet med sina egna 

anvisningar (se Folkpensionsanstaltens anvisningar). Om kalkylen för klientens behov av 

utkomststöd visar ett överskott, granskar Folkpensionsanstalten om klienten fyller kriterierna för 

beviljande av hyresdeposition och bedömer om klienten kan betala hyresdepositionen ur egna 

medel. Folkpensionsanstalten kan kräva att klienten sparar pengar till hyresdepositionen, om 

klienten inte omedelbart hotas av bostadslöshet och kan spara pengar till hyresdepositionen inom 

skälig tid. Om kriterierna för hyresdeposition uppfylls och klienten inte kan trygga sitt boende utan 

hyresdeposition, kan Folkpensionsanstalten överväga att bevilja hyresdeposition trots 

inkomstöverskott. Om kommunens socialtjänst känner till sociala grunder på grund av vilka 

klienten bör beviljas hyresdepositionen, kan socialtjänsten skriva ett utlåtande med motivering till 

Folkpensionsanstalten (t.ex. förhållandena hemma hos en ung vuxen). 
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Om klienten ansöker om hyresdeposition som kompletterande eller förebyggande utkomststöd, 

säkerställs först att klienten har ansökt om hyresdeposition hos Folkpensionsanstalten. Om 

Folkpensionsanstalten inte beviljar hyresdeposition, ska klientens möjlighet att själv ordna 

hyresdepositionen till exempel genom lån om kreditupplysningarna är i skick utredas, eller om det 

månatliga överskottet är stort genom att spara. Om klienten inte själv kan ordna hyresdeposition, 

bedöms det om det finns tillräckliga skäl att bevilja hyresdepositionen som kompletterande 

utkomststöd. Grunder för beviljande av hyresdeposition kan vara 

• separation ur ett parförhållande 

• hälsoskäl 

• förändring i familjens storlek 

• bostadslöshet 

• hotande bostadslöshet 

• jobb eller studieplats på en annan ort 

• byte till förmånligare bostad på grund av skälighetsprövning. 

hyresdeposition beviljas inte  

• av bekvämlighetsskäl (t.ex. bastu, gård, byte av stadsdel) 

• vid flyttning till en bostad som är dyrare än normen 

• vid flyttning till annat än jobb eller studieplats 

Hyresdeposition beviljas inte i pengar. 

För realiseringen av depositionen svarar vuxensocialarbetet och invandrartjänsterna. Hyresvärden 

skickar en faktura till vuxensocialarbetet eller till invandrartjänsterna som undersöker om kravet på 

deposition är lagligt. Hyresvärdens frågor besvaras av vuxensocialarbetet och invandrartjänsterna.. 

Hyresvärden hänvisas att läsa anvisningarna om realisering av hyresdeposition i 

betalningsförbindelsen eller dess bilagor. 

Esbo stad följer Folkpensionsanstaltens praxis vid återkrav av depositioner och avstår således från 

återkrav av fordringar på hyresdepositioner som återstår 1.1.2017 eller realiseras fr.o.m. 1.1.2017. 

10. Hyresskuld 

Vid hyresskuld ska socialtjänsten alltid kommunicera med klienten. 

Socialhandledarna kan bevilja en klient kompletterande utkomststöd en gång för högst en månads 

hyresskuld om skuldsättningen till exempel är av exceptionell engångsnatur och ekonomin i övrigt 

är i balans eller om ekonomin kan balanseras med hjälp av betalning av hyresskulden. 

Socialarbetarna beslutar om kompletterande eller förebyggande utkomststöd för betalning av till 

exempel över en månads hyresskuld eller upprepade hyresskulder, vid upprepad och/eller 

kontinuerlig annan skuldsättning, vid andra ekonomiska svårigheter, vid ständig obalans i 

ekonomin eller vid hot om vräkning.  
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11. Anskaffningar till hemmet 

Personer som är klienter hos det grundläggande utkomststödet och som inte har eller inom en 

nära framtid har möjlighet att skaffa sig lösöre och förnödenheter kan beviljas kompletterande 

utkomststöd för anskaffningar till hemmet. Behovet för möbler och andra tillbehör bedöms 

individuellt.  

Anskaffningarna ska i första hand transporteras hem av klienten själv. För transport av möbler kan 

beviljas högst 50 €. Staden har upphandlat avtalsleverantör av hushållsapparater, Gigantti Ab, vars 

transportavgift är 30 €, installation av hushållsapparat 30 €och mottagning av gammal apparat 10 

€. Priserna är utan moms. I betalningsförbindelserna ska skrivs summan + moms. Till exempel 

tvättmaskin 275 € + moms. 

11.1. Möbler och annat lösöre 

• Bord 50 € 

• Stolar 20 €/st. 

• Säng och madrass 130 € (240 € för två personer) 

• Barnens förlängningsbara säng och madrass 180 € 

• Våningssäng 130 € 

• Madrass 50 € 

• Spjälsäng och madrass 85 € 

• Skolbord 40 € (behovet bedöms enligt situation) 

• Sängkläder och handdukar 50 € 

• Mattor 40 € 

• Lampor 40 € 

• Gardiner 30 € 

• Kärl för en 50 €, kärl för två 75 € 

• Transport av möbler 50 € 

• Dammsugare 70 € 

 

11.2. Inflyttningsbidrag (uppdaterat 28.9.2021) 

Personer som länge varit bostadslösa och/eller fått grundläggande utkomststöd och som inte har 

eller inom en nära framtid kan skaffa sig lösöre och förnödenheter, kan beviljas inflyttningsbidrag 

för inredning av lägenheten och nödvändiga förnödenheter i hemmet. Inflyttningsbidraget är avsett 

att täcka alla införskaffningar till hemmet, nödvändiga tillbehören till hushållet från ovanvarande 

listan (exklusive tvättmaskin och dammsugare) samt transporten av möblerna.  

• Inflyttningsbidrag för ensamboende 480 € 

• Ett pars första understöd 725 € 

• Ensamförsörjares inflyttningsbidrag 605 € 

• Barn 220 €/barn, högst 3 x 220 € 

• Stödbostad i Olarinluoma: En del av Olarinluomas stödlägenheter är omöblerade. Vissa 

lägenheter har som standardutrustning gardiner, en säng med madrass samt en liten byrå.  
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Vid varje sammanhang bör lägenhetens utrustningsnivå granskas för att veta till vilka ändamål 

inflyttningspengen ansöks till. Möblerade lägenheters inflyttningspeng är 250 € och 

omöblerade lägenheters inflyttningspeng är normal summa på 480 €. 

• Stödbostad i Kuninkaankallio 150 € 

• Stödbostad i Väinölähemmet 150 € 

• Då det gäller andra enheter och stödbostäder kontrolleras bostadens utrustningsnivå.   
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11.3. Hushållsapparater (köps hos avtalsleverantören) 

• Tvättmaskin 275 € (avtalspris hos Gigantti Ab), om husbolaget inte har tvättstuga eller om det 

finns andra särskilda grunder för tvättmaskin. 

• Kylskåp (endast i ägarbostad) 135 € (avtalspris hos Gigantti Ab) 

12. Hälso- och sjukvårdskostnader och reseersättningar 

12.1. Hälso- och sjukvårdskostnader 

Det grundläggande utkomststödet ska bland annat täcka offentlig hälso- och sjukvård, tandvård 

och glasögon (även privat ögonläkare, om optikern inte kan ordinera glasögon). 

Folkpensionsanstalten ersätter också klientavgiften för Studenternas hälsovårdsstiftelse, 

hälsovårdsavgiftens andel i studentkårens obligatoriska medlemsavgift samt egenandelen för 

psykoterapi som Folkpensionsanstalten ersätter som rehabilitering. 

Folkpensionsanstalten bedömer vad som är skäliga utgifter för hälso- och sjukvård. 

Ibland ansöker klienter om utkomststöd hos kommunen för utgifter för privat hälso- och sjukvård, 

såsom fotvård eller fysioterapi. Det finns inga grunder för att bevilja utkomststöd för privat fotvård 

eller fysioterapi, eftersom behovet av vård bedöms inom den offentliga hälso- och sjukvården och 

Folkpensionsanstalten beviljar grundläggande utkomststöd för utgifter för offentlig hälso- och 

sjukvård. Esbo stad har en enhet för fotterapi dit klienten kan få en remiss från hälsostationen (mer 

information: https://www.espoo.fi/sv/halsa/terapi-och-rehabilitering. Information om Esbo stads 

fysioterapi finns på samma sida. 

Hälsovården beviljar avgiftsfria sjukvårdsartiklar: https://www.espoo.fi/sv/halsa/sjukvardsartiklar  

Gratis hjälpmedel utlånas av Hjälpmedelscentralen. 

En klient som fått avslag om grundläggande utkomststöd på grund av inkomstöverskott och får 

stora hälso- och sjukvårdsutgifter hänvisas att ansöka om grundläggande utkomststöd hos 

Folkpensionsanstalten. Klienten ska då göra uppdaterade ansökan, på blanketten TO1r, där de 

ändrade uppgifterna anges. Klienten ska sända till Folkpensionsanstalten en patientanvisning som 

läkaren skrivit och av vilken läkemedlets namn och doseringsanvisning framgår. I regel beviljas 

inte kompletterande eller förebyggande utkomststöd för hälso- och sjukvårdsutgifter. 

Folkpensionsanstalten beviljar utkomststöd för självriskandelen för taxiresor som ersätts av 

Folkpensionsanstalten och ambulansresor vid besök hos hälso- och sjukvården. 

Folkpensionsanstalten kan också bevilja utkomststöd för kollektivtrafikbiljett om klienten har många 

resor till hälso- och sjukvård, till exempel ersättningsbehandling. Folkpensionsanstalten beaktar 

inte läkemedel som ordineras av läkare inom företagshälsovården. 

  

https://www.espoo.fi/sv/halsa/terapi-och-rehabilitering
https://www.espoo.fi/sv/halsa/sjukvardsartiklar
https://www.hus.fi/sv/patienten/sjukhus/esbo-sjukhus/hjalpmedelscentralen-esbo-enheten
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12.2. Begäran om utlåtande av en yrkesperson inom hälso- och sjukvården som 

tilläggsutredning 

För beslut om kompletterande eller förebyggande utkomststöd behövs i allmänhet inte utlåtanden 

av yrkespersoner inom hälso- och sjukvården som tilläggsutredning, eftersom beslut om 

prövningsbaserat utkomststöd i regel bygger på sociala grunder och inte på hälsoskäl. 

Hälso- och sjukvårdsutgifter hör inte till det behovsprövade utkomststödet utan till de utgifter som 

täcks som grundläggande utkomststöd (7b § i lagen om utkomststöd) och ersättning av sådana 

utgifter bestäms av Folkpensionsanstalten. Enligt 29 § i hälso- och sjukvårdslagen (2010/1326) ska 

den offentliga hälso- och sjukvården dessutom ordna terapier för förbättring och upprätthållande av 

funktionsförmågan samt andra behövliga rehabiliteringsfrämjande åtgärder och 

hjälpmedelstjänster, om inte Folkpensionsanstalten ansvarar för ordnande av rehabiliteringen. 

Undantagsvis kan det behövas en bedömning av en yrkesperson inom hälso- och sjukvården som 

stöd för beslut om utkomststöd enligt prövning (till exempel specialkost, se anvisning). För vanliga 

anskaffningar till hemmet eller hobbykostnader behövs det inte en sådan bedömning, eftersom det 

då inte är frågan om hälsomässig orsak. Hälsomässigt stöd beviljas som grundläggande 

utkomststöd eller som kommunala hälso- och sjukvårdstjänster eller hjälpmedel. Om det begärs ett 

utlåtande av en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården som bilaga till ansökan, används 

en separat blankett för detta. Socialarbetaren ger klienten blanketten och ber klienten lämna den 

till en yrkesperson inom hälso- och sjukvården. 

12.3. Läkemedel 

För läkemedel beviljas det endast stöd av engångsnatur i en överraskande situation (till exempel 

när en medellös klient flyttar hem från sjukhuset och Folkpensionsanstalten inte beviljar ersättning 

för läkemedel. Folkpensionsanstalten ska besluta om grundläggande utkomststöd också i 

brådskande situationer. När läkemedel beviljas, begränsas betalningsförbindelsen till e viss tid, en 

viss kvantitet eller till de mest nödvändiga läkemedlen (t.ex. hjärt-, astma- eller 

diabetesläkemedel). Ersättning för läkemedel beviljas endast som förebyggande utkomststöd. 

Om Folkpensionsanstalten inte ersätter ett visst läkemedel, beviljas inte heller förebyggande 

utkomststöd för detta läkemedel. Folkpensionsanstalten bedömer behovet av och beslutar om 

ersättning för läkemedlet. Folkpensionsanstalten beslutar också om den beaktar klientens 

läkemedelskostnader under den tid som det ordnas ersättande läkemedel eller vård för klienten. 

12.4. Klientavgift och hälso- och sjukvårdskostnader 

Om klienten har en inkomstbunden klientavgift (till exempel stödboende) i vilken det inte beaktas 

regelbundna hälso- och sjukvårdsutgifter (t.ex. regelbunden medicinering), ska handläggaren 

kontakta social- och hälsovårdens klientavgiftsenhet. Om klienten har obligatoriska hälso- och 

sjukvårdsutgifter som inte beaktas i beräkningen av klientavgiften trots att klienten har begärt 

omprövning av klientavgiftsbeslutet och Folkpensionsanstalten inte beviljar grundläggande 

utkomststöd för utgifterna, kan kompletterande utkomststöd beviljas för dessa och vid behov även 

förebyggande utkomststöd för matutgifter. Klienten kan beviljas stöd för nödvändiga utgifter under 

den tid en ansökan om nedsättning av klientavgiften behandlas. 
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Även för måltidsavgifter kan det beviljas kompletterande utkomststöd, tills kommunen sänker 

klientavgiften (se måltidstjänster). Klienten styrs dock alltid först att söka grundläggande 

utkomststöd hos Folkpensionsanstalten. 

12.5. Grupp för missbruksrehabilitering och reseersättningar 

Kompletterande utkomststöd kan beviljas för resekostnader till missbruksrehabilitering på basis av 

en socialarbetares eller socialhandledares klientplan, om inte Folkpensionsanstalten ersätter 

resekostnaderna i fråga. 

12.6. Sysselsättningsfrämjande verksamhet och reseersättningar 

Utgifter för regional kollektivtrafik hör i regel till det grundläggande utkomststödet (7 a § i lagen om 

utkomststöd). 

Om klienten har rätt till kostnadsersättning, ska hen själv betala resorna. Kostnadsersättning 

beviljas personer som deltar i arbetsprövning, utbildningsprövning, karriär- och 

jobbsökningsträning eller frivilliga studier för invandrare som arbets- och näringsbyrån godkänt. 

Eftersom kostnadsersättning betalas i slutet av månaden, kan kompletterande utkomststöd för 

biljetten beviljas för den första månaden. Om aktiveringsverksamheten ordnas utanför 

huvudstadsregionen, bedöms kostnadsersättningens tillräcklighet för resekostnaderna från fall till 

fall. Om en klient deltar i aktiveringsverksamhet som främjar sysselsättningen men inte är 

berättigad till kostnadsersättning, beviljas kompletterande utkomststöd för hela den tid som 

klienten deltar i verksamheten. 

En klient som deltar i arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte ersätts för resekostnaderna av 

sysselsättningstjänsterna och får dessutom kostnadsersättning. Därför beviljas klienten inte 

utkomststöd för resekostnader. 

Utkomststöd kan beviljas för resekostnader, när en klient som deltar i en kurs och/eller annan 

regelbunden verksamhet som främjar integrationen inte får kostnadsersättning som en del av 

arbetsmarknadsstödet. Kursen ska passa in i en plan som gjorts med arbets- och näringsbyrån. 

Personer som inte är klienter hus arbets- och näringsbyrån (t.ex. hemmamammor) kan också 

beviljas stöd för resekostnader om de deltar i verksamhet som främjar integrationen flera gånger i 

veckan. 

Om en arbetslös studerar med arbetslöshetsförmån ska det utredas om hen kan få studierabatt i 

regiontrafiken eller Folkpensionsanstaltens kostnadsersättning för resor. Helsingforsregionens 

trafik HRT beviljar arbetslösa som studera på heltid i minst ett läsår 45 procents studierabatt (mer 

information finns på HRT:s webbplats). En klient som inte får kostnadsersättning och inte har rätt 

till HRT:s studierabatt och studieresan är tre zoner kan beviljas kompletterande utkomststöd för 

skillnaden mellan två och tre zoner. För en tvåzoners biljett beviljas inte särskilt kompletterande 

utkomststöd. (se avsnittet om studerande) 

Beaktandet av kostnaderna för ovan nämnda resor baserar sig på uppmuntran och förbättrande av 

sysselsättningsförutsättningarna. 

Om klienten måste använda egen bil kan 20 cent per kilometer beaktas. 
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13. Klientavgifter 

13.1. Institutionsvård och serviceboende 

De som bor i institutionsvård och serviceboende kan få grundläggande utkomststöd. Vid behov styr 

Folkpensionsanstalten en klient att ansöka om nedsättning eller slopande av den 

inkomstrelaterade klientavgiften, som alltid är den primära åtgärden i förhållande till utkomststödet. 

Tills staden sänker klientens inkomstrelaterade klientavgift och klienten de facto inte har pengar för 

läkemedel, beviljas även förebyggande utkomststöd för hälso- och sjukvårdskostnader och vid 

behov för mat. Klienten styrs dock alltid först att söka grundläggande utkomststöd hos 

Folkpensionsanstalten. 

Folkpensionsanstalten kan hänvisa en klient till kommunens socialtjänst om denne inte själv kan 

ansöka om utkomststöd eller om till exempel nedsättning eller slopande av klientavgiften eller är 

inlagd för långtidsvård i över 6 månader och till exempel på grund av ålder eller hälsotillstånd inte 

kan sköta en eventuell flyttning eller annars sköta sina ärenden och inte har en intressebevakare 

som sköter ekonomiska ärenden. 

13.2. Hemservice 

För hemvårdens avgifter beviljas i regel inte kompletterande utkomststöd, utan klienten hänvisas 

att ansöka om nedsättning av klientavgiften. Även en anställd inom hemvården kan ansöka om 

nedsättning av avgifterna per e-post: asiakasmaksut@espoo.fi 

Ansökan formuleras fritt och inkluderar personuppgifter samt uppgifter om regelbundet behov av 

utkomststöd. Den kompletteras med bilagor om inkomster och utgifter,  

För hemvårdens avgifter kan kompletterande utkomststöd beviljas om klienten endast då och då 

har behov av utkomststöd. 

14. Måltidstjänst och gratis distribution av blöjor 

Beslut om måltidstjänst fattas av hemvården. Måltidstjänst beviljas klienter som inte själva kan 

laga, skaffa eller värma upp måltider och behöver varma måltider som levereras hem dagligen. 

Måltidstjänstens pris är 10,50 euro per måltid (2019). 

För måltidsavgiften beviljas i regel inte kompletterande utkomststöd. Sänkning av avgiften är 

primär i förhållande till beviljande av utkomststöd för avgiften. Om principerna för avgiften inte 

medger en sänkning (inkomsterna beaktas på ett annat sätt än i utkomststödet), kan 

kompletterande utkomststöd beviljas. 

Måltidsservicen kan tänkas täcka cirka en tredjedel av dagens måltidsbehov. Matkostnaderna 

utgör sålunda måltidsavgiften plus cirka 2/3 av matens andel av grunddelen, 49 procent. Om 

klienten inte beviljats befrielse från måltidsavgifterna kan kompletterande utkomststöd beviljas för 

den del av matkostnaderna som inte täcks av grunddelen. 
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Till exempel: Måltidsavgiften för 30 dagar är 315 euro (7,30 euro per måltid plus transportavgift 

3,20 euro per måltid). År 2019 är 2/3 av matkostnaderna som täcks av grunddelen 162 euro. 

Matens andel av grunddelen är 244 euro. En klient som får grundläggande utkomststöd kan 

beviljas kompletterande utkomststöd för matutgifterna 315 euro + 162 euro – 244 euro = 233 euro 

per månad. 

Gratis distribution av blöjor beviljas av hälsostationens utdelning av vårdartiklar, tfn 09 816 424 58. 

Gratis blöjor beviljas vid vissa sjukdomar. Klienten kan få 1–5 blöjor per dag. Hälsovården avgör 

en persons rätt till gratis blöjor och därför beviljas inte kompletterande eller förebyggande 

utkomststöd till detta ändamål. En klient som inte uppfyller kriterierna för beviljande av gratis blöjor 

kan ändå få vårdbidrag av Folkpensionsanstalten för blöjkostnader. 

15. Kostnader för specialdiet 

Matkostnaderna hör till det grundläggande utkomststödet, men inte matkostnader som är större än 

vanligt. 

Klienten kan få kompletterande utkomststöd för sådana kostnader. Det kräver en utredning av en 

yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvård som visar att klienten måste följa en specialdiet på 

grund av flera sjukdomar på en gång och att det medför betydligt större utgifter än vanligt. Stödet 

behövs i synnerhet för långvariga utkomststödsklienter som på grund av långvariga sjukdomar 

måste följa en specialdiet. 

16. Städhjälp 

En klient med en långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning kan ha rätt till personlig hjälp enligt 

handikappservicelagen. Om klienten har en personlig assistent, ska socialvården utreda om denna 

också ska städa. Om inte, ska socialvården tillsammans med klienten konsultera 

funktionshinderservicen. 

En klient som är över 65 år och har en funktionsnedsättning samt är mindre bemedlad har rätt till 

servicesedel för städning,. Servicesedel för städning beviljas av seniorrådgivningen och 

servicehänvisningen Nestor. För den andel som klienten ska betala kan kompletterande 

utkomststöd beviljas. 

Om klienten har ett tillfälligt behov av städhjälp eller röjningsstädning på grund av sin livssituation, 

kan kompletterande utkomststöd beviljas av grundad anledning. 

17. Utgifter för redskap, hobbyer och lovverksamhet för barn 

För redskap för barn kan socialvården bevilja 

• Kombinationsvagn 200 euro 

• Barnvagn 120 euro 

En familj som långvarigt får grundläggande utkomststöd kan beviljas kompletterande utkomststöd 

för en ledd aktivitet per barn per år: 
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• Barn 0–5 år 200 euro per år 

• Barn 6–17 år 500 euro per år 

Dessutom kan ett barn få 150 euro per år för utflykter och läger (inte lägerskolor och skolutflykter). 

För cykel och hjälm kan en gång i åldern 3–10 år och en gång i åldern 11–17 år beviljas: 

• 3–10-åringar 85 euro för en cykel 

• 11–17-åringar 170 euro för en cykel 

• Hjälm 20 euro 

18. Kostnader för studier (uppdaterat 14.9.2021) 

Läropliktsåldern steg till 18 års ålder i augusti 2021, och samtidigt blir studier på andra stadiet 

kostnadsfria. Direkta kostnader för studier på andra stadiet utgörs av studiematerial, arbetskläder 

och -redskap, dator, kalkylator och examensavgifter. 

Reformen berör ungdomar som avslutar sin grundskoleutbildning efter 1.1.2021, dvs. i huvudsak 

ungdomar födda år 2005. Utvidgad läroplikt och kostnadsfritt andra stadie trädet i kraft en årskull i 

taget. Den nya lagen tillämpas inte på unga vars läroplikt har upphört före 1.1.2021. Den första 

åldersklassen som omfattas av den utvidgade läroplikten är de som avslutar sina studier inom den 

grundläggande utbildningen i 2021. De som gått ut grundskolan tidigare omfattas inte av den 

utvidgade läroplikten. 

En studerande som är berättigad till avgiftsfri utbildning har inte rätt till läromaterialstillägg till 

studiepenningen. Det beviljas inte längre för dem som har rätt till kostnadsfri utbildning på andra 

stadiet, eftersom de får studiematerialet kostnadsfritt. En studerande som är berättigad till avgiftsfri 

utbildning kan få studiestöd för vuxengymnasiestudier. 

Mer information om kostnadsfria studier och skolresestödet från 

https://www.kela.fi/web/sv/laroplikten-utvidgas  

Unga i yrkesutbildning eller gymnasieutbildning kan eventuellt få studiepenningens 

läromedelstillägg av Folkpensionsanstalten om föräldrarnas inkomster är högst 41 100 euro per år. 

Läromedelstillägget är 46,80 euro per månad (2019). Läromedelstillägget kan beviljas personer 

under 20 år som bor hos föräldrarna och personer under 18 år som bor någon annanstans. Även 

en studerande under 17 år kan få tillägg för läromedel. Tillägget beaktas inte som inkomst i 

kalkylen över det grundläggande utkomststödet och det är avsett för studieböcker/digitalt material 

och annat studiematerial. 

Om den studerande inte får läromedelstillägg eller om det inte täcker studieböcker och 

studieförnödenheter eller om den studerande eller familjen får grundläggande utkomststöd, kan 

kompletterande utkomststöd beviljas för dessa eller läromedelstillägget kan kompletteras med 

kompletterande utkomststöd. Från det stöd som söks avdras det läromedelstillägg som beviljats 

under ansökningmånaden. Till studieutgifterna hör gymnasiets läroböcker/licenser för digitalt 

material, räknare som behövs i studierna (för studerande i lång matematik/fysik högst 150 euro), 

studentskrivningsavgifterna, studentkårens medlemsavgift samt de arbetskläder och andra 

nödvändiga förnödenheter som krävs för studierna enligt läroanstaltens utlåtande/förteckning eller 

https://www.kela.fi/web/sv/laroplikten-utvidgas
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lärarens utredning enligt det förmånligaste alternativet. Sökanden informeras om att 

läromedelstillägget är avsett för anskaffning av studiematerial. 

Om man använder böcker på en gymnasiekurs, rekommenderas att de köps begagnade och för en 

period åt gången, så att ett eventuellt läromedelstillägg räcker till. Om utkomststöd beviljas för 

gymnasieböcker genom en betalningsförbindelse, räknas böckerna upp i denna. En gymnasieelev 

kan beviljas 300 euro i kompletterande utkomststöd för en dator. 

Studieresor i huvudstadsregionen beaktas inte som utgift, eftersom studerande på heltid får en 

rabatt på 45 procent i de zoner de valt. För längre studieresor kan man söka resestöd hos 

Folkpensionsanstalten (FPA). 

Om en arbetslös studerar med arbetslöshetsförmån ska det utredas om hen kan få studierabatt i 

regiontrafiken eller Folkpensionsanstaltens kostnadsersättning för resor. Helsingforsregionens 

trafik HRT beviljar arbetslösa som studera på heltid i minst ett läsår 45 procents studierabatt (mer 

information finns på HRT:s webbplats). En klient som inte får kostnadsersättning och inte har rätt 

till HRT:s studierabatt och studieresan är tre zoner kan beviljas kompletterande utkomststöd för 

skillnaden mellan två och tre zoner. För en tvåzoners biljett beviljas inte särskilt kompletterande 

utkomststöd. 

Utkomststöd kan beviljas för kursavgifter i finska/svenska för invandrare, om kursen passar in i en 

plan som utarbetats med arbets- och näringsbyrån eller om klienten inte är klient hos arbets- och 

näringsbyrån (t.ex. hemmamammor eller pensionärer). Utkomststöd kan beviljas för läroböcker 

eller ordböcker i finska/svenska som integrationsfrämjande åtgärd. (se Sysselsättningsfrämjande 

verksamhet och reseersättningar) 

Om det behövs allmän språkexamen (YKI) för att söka arbete eller studieplats, är det motiverat att 

bevilja stöd för denna. En YKI-kurs förbereder för YKI-examen, men på kursen lär man sig 

finska/svenska. Om det inte behövs en kurs eller examenstillfälle för något annat ändamål än 

ansökan om medborgarskap eller om klienten inte har en realistisk möjlighet att klara examen, är 

det inte motiverat att bevilja stöd för dessa. Stödet är av engångskaraktär. 

19. En romsk kvinnas kjol 

För en romsk kjol kan man bevilja högst 420 euro vartannat år, om klienten är långvarig klient för 

grundläggande utkomststöd. 

Om klienten har flyttat från en annan ort, frågar man den förra kommunen när klienten har beviljats 

utkomststöd för en romsk kjol. 

20. Utkomststöd för en flykting 

En flykting beviljas utkomststöd enligt samma principer som andra som ansöker om utkomststöd. I 

början av integrationen förekommer särskilda behov som ska beaktas när utkomststöd beviljas. 

Sådana behov har tagits upp i följande punkter. 

20.1. Flyttningsbidrag för flyktingar (uppdaterat 28.9.2021) 
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Flyktingars inflyttningspeng är avsedd att täcka alla införskaffningar till hemmet samt nödvändiga 

tillbehör till hushållet med undantag av tvättmaskin.  För möbler och oumbärliga förnödenheter i 

hemmet kan utkomststöd av engångsnatur beviljas till 2 x FPAs grunddel per huvudman och 

250,00 euro per familjemedlem högst 2000 euro per familj. Om det är fråga om familjeåterförening 

och anknytningspersonen redan har fått startbidrag för flyktingar, beviljas varje familjemedlem 

250,00 euro. 

När flyktingar flyttar in i en gemensam bostad, fördelas startbidraget jämnt mellan inflyttarna. Till 

exempel startbidrag för två personer som flyttar in i en gemensam bostad: 2 x FPAs grunddel plus 

250 euro dividerat med två. Startbidrag för tre personer: 2 x FPAs grunddel + 2 gånger 250 euro 

dividerat med tre. 

Flyttningsbidraget för flyktingar grundar sig på statsrådets beslut om mottagande av flyktingar och 

asylsökande (1607/1992). I 7 § 1 mom. konstateras följande: ”Såsom utkomststöd kan beviljas 

flyttningsbidrag till en person som avses i 2 § 1 mom. och som ensam flyttar till sin första 

stadigvarande bostad, till ett belopp som motsvarar högst utkomststödets grunddel för två månader 

och, om det är fråga om en familj, högst det här avsedda beloppet fördubblat.”  
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20.2. Vinterkläder 

Ett engångsunderstöd kan beviljas för vinterkläder när klienten har anlänt till landet som 

kvotflykting eller genom familjeåterförening av flyktingar. Engångsunderstödet det första året är 

150,00 euro per person. Denna praxis har huvudstadsregionens kommunala invandringsenheter 

gemensamt kommit överens om. 

20.3. Resekostnader 

Avgifterna för lokaltrafiken hör till grunddelen, men för resekostnaderna kan stöd beviljas om 

klienten deltar i en kurs och/eller annan regelbunden verksamhet som är ändamålsenlig med tanke 

på integrationen och inte får kostnadsersättning inom Folkpensionsanstaltens 

arbetsmarknadsstöd. 

När en klient anländer till Finland som kvotflykting eller genom familjeåterförening, kan en 

tvåzonsbiljett beviljas för skötseln av ärenden den första månaden. 

För kvotflyktingar stöds taxikostnaderna från flygplatsen till bostaden mot kvitto. Vid 

familjeåterförening stöds inte taxiresor från flygplatsen till hemmet. 

Om resekostnader se även Grupp för missbruksrehabilitering och reseersättningar samt 

Sysselsättningsfrämjande verksamhet och reseersättningar. 

20.4. Kursavgifter och böcker i finska/svenska 

För avgifter för kurser i finska/svenska kan högst 100 euro per månad beviljas, men det är bra att 

diskutera med klienten om avgiftsbelagda kurser så att klienten t.ex. inte anmäler sig till fel nivå 

och därmed inte kan delta i en betald kurs. 

Stöd kan beviljas för läroböcker eller ordböcker i finska/svenska. Stödet betalas mot kvitto. 

20.5. Översättningar och jämställande av examina 

Utkomststöd kan beviljas för översättning av vigselintyg eller födelseattest om Myndigheten för 

digitalisering och befolkningsdata (tidigare magistraten) förutsätter handlingarna vid registrering. 

Dessutom kan stöd beviljas för översättning av studieintyg (främjande av sysselsättningen). 

I regel ersätts kostnader inte när klienten behöver översättningen för en namnändring, och vid 

namnändring ersätts inte heller betalning till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. 

Om en kund ansöker om att jämställande av en examen hos Utbildningsstyrelsen, kan man stöda 

kostnaderna för översättning av studieintyg samt Utbildningsstyrelsens ansökningsavgift. 
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21. Bidrag för flyktingars återflyttning 

Kommunen kan betala skäliga rese- och flyttkostnader till en flykting som frivilligt återvänder till 

hem- eller utreselandet i annat än tillfälligt syfte. Understöd beviljas dock inte en person som har 

fått finskt medborgarskap. 

Dessutom kan kommunen till en person betala ett återflyttningsbidrag som motsvarar beloppet av 

utkomststödets grunddel för högst två månader och till en familj för högst fyra månader. 

En förutsättning för att en person ska kunna beviljas stöd för återflyttning är att hen har för avsikt 

att flytta ut ur landet i annat syfte än tillfälligt. Detta syfte kan visas t.ex. med en flyttningsanmälan 

till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, av vilken det ordinarie syftet med vistelsen 

utomlands framgår. 

Ersättning för rese- och flyttkostnader samt bidrag för återflyttning beviljas på ansökan av den 

kommun där personen är bosatt. Kommunen ersätts utan tidsfrist för kostnaderna för ett beviljat 

återflyttningsbidrag. 

Den som flyttar ska själv sköta de ärenden som hänför sig till flyttningen. Det lönar sig att sköta 

researrangemangen via internationella migrantorganisationen IOM. 

Mer information 

• Ansökan om återflyttningsbidrag hos närings-, trafik- och miljöcentralen: Växel: 0295 021 000 

• Researrangemang: IOM (international Organisation for Migration, internationella 

migrantorganisationen) tfn 09 684 1150, iomhelsinki@iom.int 

Kommunen kan återkräva ersättning som den beviljat för rese- och flyttkostnader samt 

återflyttningsbidrag om det visar sig att ersättningen eller bidraget har betalats på felaktiga grunder 

eller utan grund. Ansökan om återkrav görs hos den förvaltningsdomstol inom vars domkrets 

kommunen är belägen. 

22. Begravning 

22.1. Rätt till begravningskostnader och beslutets form 

För begravning av en avliden som fått grundläggande utkomststöd kan skäliga 

begravningskostnader beviljas utan beslut om återkrav. I detta fall är dödsboets medellöshet känd, 

och en bouppteckning behövs inte för utredning av förmögenheten. 

Om den avlidne inte har fått grundläggande utkomststöd och anhöriga ansöker om 

begravningskostnader före begravningen, ska de anhöriga tillfrågas om den avlidnes förmögenhet. 

Om en anhörig visar den avlidnes kontoutdrag och beskattningsbeslut kontrolleras om det finns 

medel för begravningen på kontot. Om den avlidne har fast egendom men inte medel på kontot 

beviljas för begravningen en betalningsförbindelse som kompletterande utkomststöd. Om detta 

fattas ett beslut om återkrav. Om det enligt kontoutdraget och beskattningsbeslutet saknas 

tillgångar och egendom beviljas begravningskostnader utan återkrav. 
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Om anhöriga ansöker om kompletterande utkomststöd för begravningskostnader efter 

begravningen, ska de visa en bouppteckning som visar den avlidnes ekonomiska situation vid 

tidpunkten för dödsfallet. Även om bouppteckningen visar att tillgångarna inte täcker både 

begravningskostnaderna och skulderna, men att de ändå täcker begravningskostnaderna, beviljas 

begravningskostnaderna inte. Begravnings- och boutredningskostnaderna ska alltid betalas av den 

som sköter dödsboet innan skulderna betalas. Om dödsboets egendom uppvisar ett överskott 

även om det inte finns kontomedel, utan egendomen består av fast eller lös egendom, svarar de 

anhöriga för realiseringen och begravningskostnaderna. 

Om anhöriga har ordnat begravningen och fakturan är större än avtalspriserna, beviljas i regel stöd 

enligt avtalet med en upphandlad avtalsbegravningsbyrån. Om det förbeviljas stöd för 

begravningskostnader som är större än avtalspriserna, förutsätter det alltid socialarbetarens eller 

socialhandledarens prövning. 

I beslutet skrivs till vem beslutet skickas. I beslut om återkrav antecknas vem som ansökt om 

begravningskostnader och dennes kontaktuppgifter med telefonnummer. Beslut om utkomststöd 

för begravning fattas alltid för den avlidne. I beslut om begravning beaktas den efterlevande 

makens inkomster och tillgångar fattas (se punkten om begravningsutgifter i social- och 

hälsovårdsministeriets guide). 

22.2. Kostnader och praktiska arrangemang i anslutning till begravningen 

(uppdaterad 29.7.2019) 

För begravning beviljas skäliga kostnader i första hand i enligt priserna som avtalats med 

avtalsproducenterna. En betalningsförbindelse som faxas till begravningsbyrån innehåller 

begravningsbyråns kostnader samt församlingens kostnader, för vilka församlingen skickar en 

faktura till begravningsbyrån. Församlingen fakturerar begravningsbyrån för inlösning, öppnande 

och täckning av graven samt kremering. Beroende på gravplatsen kan den inkludera en avgift för 

en gravsten eller i en urnlund en obligatorisk minnesplatta. Om gravplatsen automatiskt innehåller 

en avgift för gravsten eller minnesplatta, ingår den i betalningsförbindelsen. I 

betalningsförbindelsen antecknas om den avlidne inte har anhöriga så att begravningsbyrån kan 

sköta begravningen i samarbete med församlingen. 

De anhöriga kan få en räkning av församlingens för obligatoriska skötsel av gräsmattan på vissa 

begravningsplatser. I regel hör denna kostnad till de anhöriga, men om den avlidne inte har 

anhöriga eller om de är medellösa, kan kompletterande utkomststöd beviljas för detta. Om 

kostnaden för gravplatsen inte inkluderar en sten eller ett kors, skaffas denna/detta av de anhöriga. 

För kostnader för en minnesstund, t.ex. hyra för ett kapell eller servering, beviljas inte utkomststöd, 

utan denna bekostas av de anhöriga. 

Om en Esbobo dör någon annanstans i Finland (t.ex. Tammerfors, Utsjoki, Sastmola), ersätts 

transporten av den avlidne till ett kapell i Esbo. Avtalsbegravningsbyrån sköter transporten. 

Transport av en kista eller urna från Esbo till en släktgrav en närkommun kan ersättas, men 

transport längre bort till andra delar av Finland ersätts inte med utkomststöd. 

Om en läkare har konstaterat att en person har dött på plats (t.ex. på vårdhemmet), får de 

anhöriga en faktura för förflyttning av den avlidne till bårhuset. Om de anhöriga ansöker om 
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utkomststöd för transporten kan det beviljas om det också är motiverat att bevilja utkomststöd för 

begravningen. 

Grunderna för stöd för begravningskostnader är enhetliga oberoende av religion eller medlemskap 

i en församling. På Klockmalmens begravningsplats i Esbo finns ett område för andra än kristna 

med en minneslund och möjlighet till kistbegravning (kistor för muslimer kan begrava i en viss 

riktning). En sådan plats kostar lika mycket som en kyrklig gravplats. 

Kompletterande utkomststöd betalas inte för den avlidnes obetalda fakturor eller för fakturor som 

har anlänt efter dödsfallet. 

Tömningen av en avliden persons hyresbostad ankommer på hyresvärden. För tömning av en 

hyresbostad beviljas kompletterande utkomststöd således inte. 

Om en person har dött utomlands, ges de anhöriga råd att kontakta utrikesministeriet. För 

transport av den avlidne beviljas inte kompletterande utkomststöd. För begravningskostnader 

utomlands beviljas inte heller kompletterande utkomststöd. 

Anhöriga som behöver råd i skötseln av dödsboet, kan hänvisas att kontakta rättshjälpsbyrån. Om 

den avlidne inte har anhöriga, konsulteras social- och hälsovårdssektorns jurist. 

För anhörigas (föräldrar, makar, barn, syskon, far- och morföräldrar, svärföräldrar) reskostnader för 

deltagande i begravningen beviljas en person som har rätt till grundläggande utkomststöd 

kompletterande utkomststöd enligt det förmånligaste alternativet. För resor till utlandet beviljas 

inget stöd. 

23. Förebyggande utkomststöd  

(uppdaterat av social - och hälsovårdsnämnden 25.11.2020) 

Förebyggande utkomststöd kan beviljas 

• för främjande av studier eller sysselsättning 

• för tryggande av boendet vid hot om vräkning (t.ex. hyresskuld) 

• för att lindra problem som beror på överskuldsättning om skuldspiralen kan brytas eller ett 

konstant behov av utkomststöd kan förhindras 

• vid en akut kris, t.ex. en nära anhörigs död, ett allvarligt sjukdomsfall, klienten har blivit ett 

brottsoffer, en eldsvåda 

• för andra ändamål som hjälper klienten att klara sig själv och hindra utslagning 

Förebyggande utkomststöd är i allmänhet av engångsnatur, om inte personens situation kräver 

något annat. Syftet med stödet är att förebygga utslagning och långvarigt beroende av 

utkomststöd. Förebyggande utkomststöd kan också vid behov användas för andra ändamål. 

Beviljandet av förebyggande utkomststöd är inte beroende av klientens rätt till grundläggande 

utkomststöd, utan vid beviljandet av stöd beaktas klientens faktiska ekonomiska situation. Vid 

bedömningen av stödbehovet ska det utredas om kommunen är skyldig att ordna servicen med 

stöd av socialvårdslagen eller någon annan lag. 


