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Underhållsbidrag och underhållsstöd stiger från och med 1.1.2018

Enligt lagen om vissa underhållsbidrags bindande vid levnadskostnaderna (583/2008) ska beloppet
av vissa underhållsbidrag, ersättningar och underhållsstöd justeras kalenderårsvis från ingången av
året i enlighet med stegringen i levnadskostnadsindexet (1951:10=100). Den årliga ändringen be-
räknas utifrån levnadskostnadsindexets poängtal för oktober i år och oktober förra året. Ersättningar
som avses i lagen är underhållsbidrag enligt äktenskapslagen (234/1929), lagen om underhåll för
barn (704/1975) och skadeståndslagen (412/1974), ersättningar enligt brottsskadelagen (1204/2005)
som betalas ut som periodiskt understöd för inkomstförlust eller förlust av underhåll eller förlust av
den underhållsskyldige, samt underhållsstöd enligt lagen om underhållsstöd (580/2008).

Levnadskostnadsindexets poängtal var 1920 i oktober 2016 och 1931 i oktober 2017. Levnadskost-
nadsindex steg med 0,57 procent från oktober 2016. Därmed höjs vissa underhållsbidrag, ersätt-
ningar och underhållsstöd som anges i lagen om vissa underhållsbidrags bindande vid levnadskost-
naderna med 0,57 procent från och med 1.1.2018.

Justeringen gäller samtliga gällande avtal om underhållsbidrag som ingåtts med stöd av lagen om
underhåll för barn oberoende av datum då de fastställts.

Underhållsstödets fulla belopp för ett barn är 156,39 euro per kalendermånad från och med
1.1.2018. Fullt underhållsstöd är nu 155,50 euro per månad och därmed stiger stödet med 0,89 euro
per månad.

Tabell över indexjustering av underhållsbidraget

Förhöjning fr.o.m. Förhöjning % Gäller underhållsbidrag
1.1.1995 5 % fastställda före 1.1.1993
1.1.2000 5 % fastställda före 1.1.1995
1.1.2002 5 % fastställda före 1.1.2000
1.1.2007 5 % fastställda före 1.1.2002
1.1.2009 5 % fastställda före 1.1.2007
1.1.2010 2,30 % alla avtal
1.1.2011 2,38 % alla avtal
1.1.2012 3,57 % alla avtal
1.1.2013 2,63 % alla avtal
1.1.2014 1,17 % alla avtal
1.1.2015 1,00 % alla avtal
1.1.2016 -0,26 % alla avtal
1.1.2017 0,47 % alla avtal
1.1.2018 0,57 % alla avtal
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Indexjustering av beloppen i anvisningen om underhållsbidrag

Anvisningen för bedömning av storleken på underhållsbidrag till barn utarbetades i samarbete mel-
lan justitieministeriet och social- och hälsovårdsministeriet åren 2005−2007. Den gavs till kommu-
nerna 14.6.2007 genom social- och hälsovårdsministeriets kommuninfo 7/2007. Anvisningen har
publicerats som justitieministeriets publikation 2007:2 och den finns på justitieministeriets inter-
netsidor både på svenska och på finska.

Avsikten med anvisningen är att förenhetliga de kommunala socialmyndigheternas verksamhet när
de vägleder föräldrarna att göra en korrekt beräkning av underhållsbidragets storlek och när de be-
dömer om ett avtal som föräldrarna har ingått kan fastställas. Anvisningen bygger på bestämmelser-
na i lagen om underhåll för barn. Den är emellertid inte bindande för myndigheterna utan den har
rättslig karaktär av en anvisning som gäller grunder för fastställande av underhållsbidrag.

Beloppen i anvisningen baserar sig på tiden då anvisningen utarbetades. För att anvisningen ska
vara tidsenlig justeras beloppen i anvisningen kalenderårsvis vid ingången av året med ett procent-
belopp som motsvarar den indexjustering som fastställs för underhållsbidraget. Underhållsbidragen
stiger med 0,57 procent från ingången av år 2018.

Efter kalkyleringen har resultatet avrundats till närmaste hela euro. Beloppen för umgängesavdra-
gen under rubrik 4.2 i anvisningen har dock avrundats till närmaste 50 cent.

Beloppen i anvisningen om underhållsbidrag är fr.o.m. 1.1.2018 som följer:

- rubrik 2.2.2: Beloppen för allmänna kostnader är
 299 euro i månaden när barnet är 0−6 år,
 348 euro i månaden när barnet är 7−12 år,
 469 euro i månaden när barnet är 13−17 år.

- rubrik 3.3.1.2: Beloppen för allmänna levnadskostnader är
 600 euro i månaden för en ensamstående eller en ensamförsörjare,
 505 euro i månaden för en person som lever i ett samboförhållande, äktenskap eller an-

nat parförhållande.

- rubrik 3.3.6.4: Om en förälders make respektive maka för sin försörjning är beroende av sin
partner av ett godtagbart skäl, får denne göra avdrag för makens respektive makans all-
männa levnadskostnader och boendekostnader. Det högsta avdragsbeloppet är för allmänna
levnadskostnaders del 505 euro i månaden och för boendekostnaders del det belopp som
kalkyleras i enlighet med punkten 1−5 under rubrik 3.3.2.

- rubrik 3.3.6.5: Om en förälders sambo är helt eller delvis beroende av sin partner för sin för-
sörjning till följd av att han eller hon tar hand om deras gemensamma barn, får denne göra
avdrag för sambos allmänna levnadskostnader, dock högst 250 euro i månaden.
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- rubrik 3.3.7: Resekostnader för umgänge med barn beaktas som avdrag på underhållsför-
mågan hos den förälder som svarar för kostnaderna. Kostnaderna beaktas enligt billigaste
ändamålsenliga färdsätt. Avdraget får göras endast till den del som överstiger 121 euro i
månaden per barn. Avdraget får uppgå till högst 121 euro i månaden per barn.

Rubrik 4.2.1. Umgängesavdragets storlek framgår av följande tabell:

Vistelsen i snitt 0–6 år 7–12 år 13–17 år
färre än 7 nätter/månad inget avdrag inget avdrag inget avdrag
7–9 nätter/månad 31,50 € 33,50 € 37,00 €
10–12 nätter/månad 42,00 € 45,50 € 51,50 €
13–15 nätter/månad 55,00 € 59,00 € 64,50 €

För mer information

Underhållsstöd: Annika Juurikko, regeringssekreterare, social- och hälsovårdsministeriet,
tfn 02951 63242, fornamn.efternamn@stm.fi

Underhållsbidrag: Outi Kemppainen, lagstiftningsråd, justitieministeriet, tfn 02951 50260,
fornamn.h.efternamn@om.fi

SÄNDLISTA:

Kommuner
Regionförvaltningsverken
Riksdagens justitieombudsman
Folkpensionsanstalten
Institutet för hälsa och välfärd
Finlands Kommunförbund
Justitieministeriet
Elatusvelvollisten Liitto ry (Förbundet för underhållsskyldiga)
Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry.
Socialattachéerna (Stockholm, Genève och S:t Petersburg)
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