
 

 

Ändringar i FPA:s förmåner 2017 
 
De förmåner som är bundna till folkpensionsindex sänks vid årsskiftet med 
0,85 procent. Det här drabbar inte minst dem som får folkpension och 
garantipension.  2017 är folkpensionen 628,85 euro/månad för ensamstående 
och 557,79 euro/månad för den som lever i ett parförhållande 

2017 ändras också läkemedelsersättningarna. Här följer ett sammandrag av de 
förändringar i Folkpensionsanstaltens förmåner som berör Finlands pensionärer. 
Texten är en redigerad version av FPA:s pressmeddelande. 

En del av ändringarna ingår i regeringspropositioner som riksdagen ännu inte har 
behandlat. Alla lagar har inte heller hunnit bli stadfästa. Folkpensionsanstalten 
uppdaterar de slutliga uppgifterna om ändringarna på FPA:s webbplats. 

Förmånsbeloppen ändrar 
I början av 2017 ändras förmånsbeloppen för nästan alla FPA-förmåner när 
folkpensionsindex fryses och sänks med 0,85 % från 2016 års nivå. 

Ändringen i folkpensionsindex påverkar folkpensionerna och garantipensionerna och 
alla de förmåner som är bundna till folkpensionsindex.  

I praktiken sänker indexjusteringen de förmåner som är bundna till folkpensionsindex 
med några tiotals cent per dag eller som mest med under 10 euro i månaden. 
Fronttilläggen och veterantillägget berörs inte av sänkningen. 

Läkemedelsersättningarna sänks 
Av de sparåtgärder som 2017 genomförs i fråga om läkemedel gäller många FPA:s 
läkemedelsersättningar. Exempelvis överförs diabetesläkemedel till den lägre 
specialersättningsklassen (65 %), där också läkemedel mot kranskärlssjukdom och 
blodtryckssjukdom ingår. Insulinpreparat ger ändå rätt till högre specialersättning 
(100 %) även i fortsättningen. 



Årssjälvrisken, det så kallade takbeloppet, för läkemedelskostnader sänks emellertid. 
År 2017 kommer årssjälvrisken att vara 605,13 euro per kalenderår (610,37 euro år 
2016). Om årssjälvrisken överskrids betalar kunden under resten av året en självrisk 
på 2,50 euro för varje ersättningsgillt preparat. 

Om läkemedlet är särskilt dyrt kan FPA i fortsättningen på en och samma gång 
betala ersättning för en läkemedelsmängd som motsvarar högst en månads 
behandling, i stället för som hittills för en mängd som motsvarar tre månaders 
behandling. Ett läkemedel anses särskilt dyrt då minutförsäljningspriset inklusive 
mervärdesskatt för en förpackning överstiger 1 000 euro. 

Giltighetstiden för recept ändras från nuvarande ett år till två år. 

De föreslagna ändringarna ingår i statsrådets plan för de offentliga finanserna, där 
målet är att 150 miljoner euro ska sparas in på utgifterna för läkemedelsersättningar 
från och med 2017. 

Vårdbidraget för pensionstagare betalas med följande nya belopp: vårdbidrag med 
grundbelopp 61,71 euro/månad, vårdbidrag med förhöjt belopp 153,63 euro/månad 
och vårdbidrag med högsta belopp 324,85 euro/månad.  

Beloppet av veterantillägget ändras inte. 

De indexbundna pensionerna blir mindre 

Den nedskärning på 0,85 % som riksdagen godkänt är permanent. Ändringarna i 
pensionerna görs automatiskt.  Fronttillägget och veterantillägget minskar dock inte. 

År 2017 är folkpensionen 628,85 euro/månad för ensamboende och 557,79 
euro/månad för den som lever i ett parförhållande. Det månatliga beloppet av full 
garantipension minskar från 766,85 euro till 760,26 euro. 

Även de familjepensioner som betalas av FPA sänks. Begynnelsepensionen för en 
efterlevande make är 324,33 euro och fortsättningspensionens grundbelopp är 
101,59 euro. Barnpensionens grundbelopp är 59,69 euro. 

Barnförhöjningen för en pensionstagare som svarar för försörjningen av ett barn 
under 16 år är 21,93 euro/månad. 



 

Ny stödform: pensionsstöd 
Regeringen föreslår att en ny stödform av engångsnatur för långtidsarbetslösa som 
fyllt 60 år ska träda i kraft i juni. Pensionsstödet är lika stort som garantipensionen. 
Det är avsett för långtidsarbetslösa som är i en utsatt ställning på arbetsmarknaden.  

Pensionsstödet är en förmån av pensionskaraktär, eftersom stödtagaren också kan 
få andra former av stöd för pensionstagare, till exempel bostadsbidrag för 
pensionstagare och vårdbidrag för pensionstagare. 

Bostadsbidrag för pensionstagare 
I samband med bostadsbidraget för pensionstagare tillämpas 2017 samma 
kostnader för uppvärmning, vatten och underhåll, genomsnittliga boendeutgifter samt 
maximibelopp för boendeutgifter som åren 2015 och 2016. 

Det blir dock ändringar i fråga om bland annat bassjälvrisken för bostadsbidraget för 
pensionstagare, och gränserna för tilläggssjälvrisken och förmögenhetsgränserna 
ändras, eftersom de är bundna till folkpensionsindex. 

Pensionstagare som förvärvsarbetar 
En pensionstagare kan förvärvsarbeta. Den som får rehabiliteringsstöd eller 
sjukpension från FPA kan förtjäna högst 737,45 euro/månad år 2017. Det här är den 
övre gränsen även om personen i fråga utöver stödet och pensionen från FPA också 
får arbetspension, där förvärvsinkomstgränsen är högre. För till exempel företagare 
beaktas utöver löneinkomster också arbetsinkomst enligt lagen om pension för 
företagare. 

Om förvärvsinkomstgränsen överskrids ska FPA informeras om detta. I regel avbryts 
då utbetalningen av rehabiliteringsstöd eller sjukpension. År 2017 är 
förvärvsinkomstgränsen således 6,39 euro lägre per månad än 2016. 

Personer som får ålderspension kan förvärvsarbeta utan begränsningar. 
Arbetsinkomsterna inverkar ändå på beskattningen av pensionen och på eventuellt 
bostadsbidrag. 
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