
FPA-förmånerna krymper 2016 
 
De förmåner som är bundna till folkpensionsindex krymper med 0,4 procent 2016, 
meddelar Folkpensionsanstalten. Samtidigt minskar sjukvårdsersättningarna och 
för läkemedelsersättningar införs en ny självrisk. 

I början av 2016 görs inga indexhöjningar i de förmåner som FPA betalar till Finlands 
pensionärer. Däremot minskar många förmåner med 0,4 procent, eftersom inflationen 
har varit negativ.  

De förändringar som sker berör många av Finlands pensionärer. 

Nedan presenterar Svenska pensionärsförbundet en redigerad sammanfattning av 
FPA:s pressmeddelande om de mest centrala förändringarna i den sociala tryggheten 
2016. SPF koncentrerar sig på de förändringar i grundtryggheten som berör de äldre.  

Riksdagen har godkänt största delen av ändringarna, men alla lagar är inte ännu 
stadfästa. FPA uppdaterar förändringarna på www.fpa.fi. 

Inkomsternas inverkan på det allmänna bostadsbidragets självrisk skärps i början av 
året från 40 procent till 42 procent. De godtagbara maximala boendeutgifterna är 2016 
de samma som 2015 

År 2016 tillämpas samma uppvärmnings-, vatten- och underhållskostnader för 
bostadsbidrag för pensionstagare som år 2015. Däremot justeras gränserna för 
bassjälvrisken, tilläggsjälvrisken och förmögenhet eftersom de är bundna till 
folkpensionsindex. 

Regeringen förutsätter inbesparingar som motsvarar 78 miljoner euro i 
sjukförsäkringens sjukvårdsersättningar. Inbesparingarna genomförs genom att skära 
ned ersättningstaxorna för privatläkar-, tandläkar- och munhygienistarvoden samt för 
undersökningar och behandlingar som ordinerats av läkare eller tandläkare.  

http://www.fpa.fi/


Taxorna för ersättningen för tandgranskning och protetiska åtgärder för frontveteraner 
hålls på 2015 års nivå. De nya ersättningstaxorna kan ses 1.1.2016 på 
adressen www.kela.fi/taksat (på finska). 

Läkemedelskostnader ersätts från FPA först efter en årlig initialsjälvrisk på 50 euro, dvs. 
när de personliga läkemedelskostnaderna överstigit detta belopp. Initialsjälvrisken 
skulle vara 50 euro per kalenderår.  

Initialsjälvrisken ska ändå räknas in i årssjälvrisken, dvs. årstaket som år 2016 är 
610,37 euro. 

Grundersättningen för läkemedel höjs från nuvarande 35 till 40 procent. Den lägre (65 
%) och högre (100 %) specialersättningen hålls oförändrad. Däremot höjs den 
medicinspecifika självrisken från nuvarande 3,00 till 4,50 euro. När årssjälvrisken är 
överskriden är självrisken 2,50 euro per läkemedel och köp istället för nuvarande 1,50 
euro. 

Ökad självrisk för resor 

Regeringen föreslår att självrisken för resor som FPA ersätter höjs från nuvarande 16 
euro till 25 euro för en resa i enkel riktning. Samtidigt skulle årssjälvrisken för resor 
höjas från 272 euro till 300 euro i året. 

FPA ersätter resor med taxi ifall kunden inte på grund av sin hälsa eller bristfälliga 
trafikförbindelser kan använda andra färdmedel. Taxiresor som FPA ersätter ska 
beställas från en regional beställningscentral. Om taxin beställs på annat sätt skulle 
självrisken stiga från 32 euro till 50 euro. 

FPA kan utifrån kundens hälsotillstånd eller behov av hjälp bevilja en person rätt till så 
kallad bekant taxi. Från och med 1.1.2016 kan också resor med bekant taxi samordnas 
med andra resor åt samma håll. 

Sjukförsäkringspremien nästan oförändrad  

Sjukförsäkringspremien för försäkrade är 2016 1,3 procent av den beskattningsbara 
förvärvsinkomsten i kommunalbeskattningen. Av skattepliktiga pensions- och 

http://www.kela.fi/taksat


förmånsinkomster är avgiften 1,47 procent. Båda premierna sjunker 0,02 
procentenheter jämfört med år 2015. 

Handikappbidragen sjunker 

Handikappbidragen sjunker vid årsskiftet med med 0,4 procent. 

Handikappbidragens belopp är 2016 följande: grundbelopp 92,94 e/mån, förhöjt bidrag 
216,87 e/mån ja högsta handikappbidraget 420,51 e/mån. 

Vårdbidraget för pensionstaget är nästa år: grundbelopp 62,25 e/mån, förhöjt 
vårdbidrag 154,96 e/mån samt förhöjt vårdbidrag 327,67 e/mån. Veterantillägget är 
105,13 e/mån. 

Från början av år 2016 är beviljandet av rehabilitering inte längre beroende av om 
klienten får åtminstone förhöjt handikappbidrag eller förhöjt vårdbidrag för 
pensionstagare. 

Garantipensionen höjs 

Regeringen har höjt garantipensionens belopp varmed det garantipesionen stiger. 
Garantipensionens fulla belopp är nästa år 766,85 euro i månaden. Från 
garantipensionen avdras alla övriga pensioner och ingen garantipension betalas ut om 
övriga pensioner och ersättningar tillsammans uppgår till nästan samma belopp. 

Folkpensionerna och familjepensionerna sjunker med folkpensionsindex 0,4 % i början 
av år 2016. 

Folkpensionens fulla belopp för en ensamstående minskar med 2,33 euro till 634,30 
euro i månaden. För gifta och sambon minskar folkpensionens fulla belopp med 2,07 
euro till 562,62 euro i månaden. 

Begynnelsepensionen för änkor och änklingar är nästa år 327,14 euro i månaden. 
Barnpensionens grundbelopp är 60,19 euro i månaden. 

Pensionsbeloppen ändras automatiskt. 



Arbeta som pensionär 

Det är möjligt att arbeta som pensionär. Om man får rehabiliteringsstöd eller 
sjukpension från FPA får bruttoinkomsterna vara högst 743,84 i månaden år 2016. 
Denna inkomstgräns gäller även om personen utöver FPA-pensionen eller stödet får 
arbetspension, som har en högre inkomstgräns. 

Om inkomstgränsen överskrids måste man anmäla det till FPA. I allmänhet avbryts då 
utbetalningen av rehabiliteringsstöd eller sjukpension. År 2016 är inkomstgränsen 2,73 
procent lägre än år 2015. 

De som har ålderspension kan arbeta utan begränsningar. Arbetsinkomsterna kan ändå 
inverka på beskattningen av pensionen samt möjligtvis på bostadsbidraget. 
 
De nya förmånsbeloppen publiceras på FPA:s webbplats 1.1.2016 
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