Utkomststödet förnyas
Grundläggande utkomststöd från FPA 2017

Fram till slutet av år 2016 kan alla dina utkomststödsärenden skötas
på socialbyrån i din hemkommun.
• Du kan lämna in din ansökan till socialbyrån eller alternativt via nätet, om den
möjligheten finns där du bor.

Från 1.1.2017 börjar FPA sköta det grundläggande utkomststödet.
• FPA betjänar dig via nätet, per telefon och på alla sina serviceställen.
• Om kommunen i slutet av år 2016 meddelar ett beslut om utkomststöd som sträcker sig in
på år 2017 betalas stödet enligt det beslutet. Du behöver alltså inte ansöka om utkomststöd på nytt från FPA i början av året, utan det tidigare beslutet från kommunen gäller.
• Spara det sista beslutet som du får från kommunen. Du behöver det när du första gången
ansöker om grundläggande utkomststöd från FPA.
• Kommunen kan fortsättningsvis bevilja kompletterande utkomststöd för sådana särskilda
utgifter som det grundläggande utkomststödet inte täcker.

• I slutet av år 2016 utökas FPA:s telefonservice
med ett servicenummer för det grundläggande
utkomststödet.  

Enklare att ansöka om stöd
• Grunderna för när utkomststöd kan
beviljas förändras inte i och med
att FPA börjar sköta utkomststödsärenden.

• På hösten kommer sidor med information om
det grundläggande utkomststödet att öppnas
på webbplatsen fpa.fi. Det blir också möjligt att
ställa frågor om utkomststödet på diskussionsforumet Fråga FPA.

• FPA har i allmänhet förmånsuppgifter om kunderna till sitt förfogande från tidigare, vilket gör det
enklare att ansöka om utkomststöd.
De bilagor till en ansökan som har
lämnats in till FPA är vid behov tillgängliga även för kommunen.

• Från år 2017 kan du ansöka om grundläggande
utkomststöd på www.fpa.fi/etjanst, och skicka
in de bilagor som behövs för din ansökan.
Det går också att ansöka om grundläggande
utkomststöd på en pappersblankett.

• FPA meddelar beslut om det
grundläggande utkomststödet inom
7 vardagar från det att ansökan
inkom, förutsatt att alla de bilagor
som behövs finns med i ansökan.

Det grundläggande utkomststödet är ett ekonomiskt stöd för
enskilda personer och familjer. Det beviljas som ett stöd i sista
hand för att täcka de grundutgifter som man har i livet. Det kan
till exempel vara fråga om utgifterna för mat och kläder, kostnaderna för hälso- och sjukvård samt skäliga boendekostnader.
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I slutet av år 2016 får du närmare information
från FPA och från din hemkommun.

