Kort om utkomststödet
Vad är utkomststöd?
Utkomststödet är ett ekonomiskt stöd för personer och familjer som bor eller vistas i Finland. Det beviljas som ett stöd i sista hand för
att täcka de grundutgifter som man har i livet. Grundläggande utkomststöd kan sökas hos FPA. Om du har sådana särskilda utgifter för
vilka du inte kan få grundläggande utkomststöd, kan du ansöka om kompletterande eller förebyggande utkomststöd hos kommunen.

Vem kan få utkomststöd?
Du kan ha rätt att få grundläggande utkomststöd om dina sammanlagda disponibla inkomster och tillgångar inte räcker till för de nödvändiga dagliga utgifterna. Hit räknas utgifter för boende, mat, hälso- och sjukvård och kläder. Innan du ansöker om grundläggande
utkomststöd ska du ta reda på om du har möjlighet att få andra inkomster eller förmåner, t.ex. arbetslöshetsförmåner eller bostadsbidrag. Sök först alla andra förmåner som du har rätt till.

Hur beräknas stödbeloppet?

Handläggning av ansökan

Alla de inkomster och tillgångar som du och din familj
har inverkar på det grundläggande utkomststödets belopp.
Du kan uppskatta beloppet av det utkomststöd som du eller din
familj har rätt till på adressen fpa.fi/berakningar.

Du får ett beslut inom 7 vardagar. Det här förutsätter att FPA har
alla bilagor som behövs då din ansökan handläggs.

Sök utkomststöd så här
Sök utkomststöd via e-tjänsten på adressen
fpa.fi/etjanst. Du kan också ansöka om utkomststöd med
en pappersblankett. Blanketter fås på FPA-byråerna eller
på adressen fpa.fi/blanketter. Du kan lägga ansökningsblanketten i byråns postlåda eller skicka den till FPA per
post. Kom också ihåg de bilagor som behövs i ansökan.
Räkningar kan beaktas som en del av det grundläggande
utkomststödets belopp. FPA kan betala den summa som
anges på en räkning till dig och så sköter du själv om att
betala räkningen. FPA kan också betala räkningar direkt
till faktureraren, såsom till elbolaget eller försäkningsbolaget. Du måste anhålla om detta separat för varje
räkning genom att anteckna betalas till faktureraren.

När betalas stödet?
Det grundläggande utkomststödet betalas in på ditt konto den
1 bankdagen i månaden. Om betalningen inte hinner fram till
den egentliga betalningsdagen har du stödet på ditt konto
inom 2 bankdagar från det att beslutet fattades. Om du beviljas
grundläggande utkomststöd och du behöver läkemedel får du
en betalningsförbindelse som gäller på apoteket.

Du kan skicka in en ansökan om fortsatt utkomststöd redan 2
veckor före månadens slut, om inga förändringar är att vänta i
dina inkomster och utgifter inför följande månad.

www.fpa.fi/utkomststod
Servicenumret: 020 692 227

FPA-byråerna och andra serviceställen

