
EKONOMISKT STÖD 
TILL PRIVATPERSONER 

PÅ ÅLAND
En sammanställning av myndigheter och  

organisationer som erbjuder ekonomiskt och/eller  

materiellt stöd till privatpersoner på Åland





M Y N D I G H E T E R
AMS 
Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet
VI ERBJUDER: Ekonomiskt stöd i form av arbetslöshets- och studieförmåner. 
Grundkravet för att beviljas arbetslöshetsförmåner är att vara anmäld som arbets-
sökande hos oss och vara mellan 17 - 67 år. Om du är under 25 år och saknar utbild-
ning, har du skyldighet att söka utbildning för att ha rätt till arbetslöshetsförmåner. 
Studiepenning beviljas till dem som fyllt 17 år. 

HUR? Du anmäler dig som arbetssökande på AMS hemsida. Du ansöker om förmå-
ner elektroniskt via vår hemsida men det kan även göras på plats. 

KONTAKT:
Adress: Nygatan 5, Mariehamn
Hemsida: www.ams.ax
Mail: info@ams.ax eller studiestod@ams.ax (i studiestödsfrågor)
Telefon: 018-25501

FPA 
Folkpensionsanstalten
VI ERBJUDER: Ekonomiskt stöd beroende på situation. Vi erbjuder för-
måner såsom bostadsbidrag, sjukdagpenning, barnbidrag, föräldradagpen-
ning, underhållsstöd, rehabilitering, handikappförmåner, folkpension och 
sjukvårdsersättningar. 

HUR?  Ansökan om förmåner görs på FPA:s hemsida via e-tjänsten och sköts med 
dina nätbankskoder. De flesta ärenden kan skötas via telefontjänsten, du kan även 
boka en tid eller sköta ärenden utan bokad tid några dagar i veckan.

OBS!  Personer som bor och vistas på Åland kan inte ansöka om utkomststöd, hem-
vårdsstöd eller moderskapsunderstöd från FPA. Utkomststödet och moderskapsun-
derstödet sköts av Kommunerna socialtjänst, hemvårdsstödet av socialkansliet  
i din hemkommun. Arbetslöshetsförmåner och studiestöd ansöks från AMS.

KONTAKT: 
Adress: Nygatan 7A, Mariehamn
Hemsida: www.fpa.fi
E-tjänst: www.fpa.fi/etjanst
Telefon: Föräldraskap 020 692 226, Boende 020 692 230, 
Rehabilitering och handi- 
kappbidrag 020 692 225, Pensioner 020 692 222, Sjukdom och kort 
020 692 224, Internationella situationer 020 634 0300



KST 
Kommunernas socialtjänst
VI ERBJUDER: Ekonomiskt stöd till enskilda personer eller familjer då deras 
inkomster och tillgångar inte räcker till för de nödvändiga dagliga utgifterna. Inom 
vuxensocialarbetet kan du få ekonomisk hjälp i form av utkomststöd för t.ex. grund-
läggande levnadskostnader, boende- och hälsovårdsutgifter, hushållselektricitet, 
hemförsäkring, barnomsorgsavgifter, anskaffning av nödvändig ID-handling och 
andra liknande utgifter. Eftersom utkomststödet är ett ekonomiskt stöd som ansöks 
om i sista hand skall du även ansöka om förmåner från t.ex. AMS, FPA eller a-kassa. 
KST erbjuder moderskapsunderstöd för blivande mödrar i form av en moderskaps-
förpackning eller ett skattefritt engångsbelopp om 224 euro, ansökan om nedsatta/
efterskänkta klientavgifter och olika ekonomiska ersättningar till barnfamiljer som 
förebyggande barnskydd eller insatser inom barnskyddet. Du kan även ansöka om 
ekonomiskt stöd enligt handikappservicelagen, så som t.ex. anskaffning av bil och 
nödvändiga ändringsarbeten, ändringsarbeten i bostaden, redskap och maskiner 
som behövs för att klara de dagliga funktionerna, extra kostnader för kläder och 
specialkost till följd av din funktionsnedsättning eller sjukdom.

HUR? Besök KST:s hemsida för närmare information och ta kontakt med oss per 
telefon för rådgivning och tidsbokning. Du kan lämna in din ansökan genom att 
använda våra blanketter eller e-tjänst.

OBS!  Hemvårdsstöd för föräldrar som vårdar sina barn hemma ansöks om i din 
hemkommun. Efterskänkning/nedsättning av kommunala avgifter, t.ex. barnom-
sorgsavgift, söks också hos kommunen.

KONTAKT: 
Adress: Skarpansvägen 30, Mariehamn. Receptionen är öppen vardagar kl. 9–11.30 
samt kl.12.30–15. Här kan du lämna handlingar, hämta blanketter och ställa frågor. 
Socialarbetare och socialhandledare har telefontid på vardagar kl. 9-10.
Hemsida: www.kst.ax 
Mail:  socialkansliet@kst.ax 
Telefon: Växeln når du på telefon 018-532 800,  
vardagar kl. 8–16

Ålands rättshjälps- och intressebevakningsbyrå
Ekonomi- och skuldrådgivningen
VI ERBJUDER:  Hjälp med att kartlägga din ekonomiska situation, planera din 
ekonomi och utarbeta förslag till olika lösningar. Vi hjälper till med att ansöka om 
skuldsanering vid tingsrätten, att fastställa ett betalningsprogram vid tingsrätten 
och vi hjälper även vid förlikningsförhandlingar med fordringsägare.



HUR?  Du kan sköta ärenden hos oss per telefon, via att boka tid för ett möte eller 
via att träffas på distans över Skype videouppkoppling. Du kan även sköta ärenden 
anonymt via hemsidan, där finns det en chatt möjlighet fredagar mellan kl. 10-12. 
Tjänsterna chatt och Skype är tillgängliga för alla vid alla rättshjälpsdistrikt, obero-
ende av bostadsort. Du kan även kontakta ekonomi- och skuldrådgivningen via en 
e-tjänst och berätta om din situation. Ekonomi- och skuldrådgivningen svarar dig så 
snart som möjligt, men senast inom en vecka.

KONTAKT: 
Adress: Torggatan 16A, Mariehamn
Hemsida: www.oikeus.fi (bläddra längst ner på hemsidan, 
och klicka på ”ekonomi- och skuldrådgivning” under ”rättsväsendet”)
Mail: aland.es@om.fi 
Telefon: 029 566 1803

T R E DJ E  S E KTO R N
Diakoni
VI ERBJUDER:  Stöd för människor som hamnat i svårigheter. Vi erbjuder sam-
talsstöd och vägledning för att få din situation framåt och hantera eventuell 
känslomässig stress. Vi kan även hjälpa till med att fylla i ansökningsblanketter till 
myndigheter och har ett samarbete med Matbanken. Det kan i vissa fall finnas möj-
lighet för mindre ekonomiskt bidrag om utredning påvisar att det finns behov.

HUR?  Du kan ringa eller boka tid till diakonin via telefon eller mail. Via diakoniarbe-
taren får du biljett till Matbanken om behovet finns.

OBS!  Vänd dig till din egen kommuns församling. För att söka stöd från respektive 
församling ska du vara skriven i den kommun du söker ifrån, dock behöver du inte 
vara medlem i kyrkan. Du har tillgång till Matbanken från alla församlingar.

* Mariehamns församling
Adress: Östra Esplanadgatan 6, Mariehamn
Hemsida: https://www.mariehamnsforsamling.fi/
Mail: mariehamns.forsamling@evl.fi 
Telefon: 018-5360 

* Jomala församling
Adress: Godbyvägen 445, Jomala
Hemsida: www.jomala.evl.ax 
Mail: jomala@evl.fi 
Telefon: +358 (0)18 32 830



* Hammarlands församling
Adress: Prästgårdsgatan 41, Hammarland
Hemsida: https://www.kyrktorget.se/hammarland
Mail: hammarland@evl.fi 
Telefon: +358 (0)18 36029

* Finström-Geta församling
Adress: Pålsbölevägen 258, Pålsböle
Hemsida: https://www.finstromgeta.ax/
Mail: finstrom-geta@evl.fi 
Telefon: 018 42330

* Brändö-Kumlinge församling
Adress: Brändö by, Brändö
Hemsida: https://www.brandokumlingeforsamling.fi/
Mail: brando-kumlinge@evl.fi 
Telefon: +358 (0) 18-561 14

* Eckerö församling
Adress: Kyrkgatan 43, Kyrkoby
Hemsida: www.kyrktorget.fi/eckero
Mail: eckero@evl.fi
Telefon: +358 (0)18 383 87

* Lemland-Lumparlands församling
Adress: Lemlandsvägen 1328, Lemland
Hemsida: http://www.lemland-lumparland.evl.ax/
Mail: lemland-lumparland@evl.fi
Telefon: +358 18 34042

* Saltviks församling
Adress: Kvarnbo-Kyrkvägen 52, Saltvik
Hemsida: https://www.saltviksforsamling.ax/
Mail:  saltvik@evl.fi
Telefon: 018-43260



* Sund-Vårdö församling
Adress: Norra Sundsvägen 235, Kastelholm
Hemsida: http://sund-vardoforsamling.fi/
Mail: sund-vardo@evl.fi
Telefon: +358 (0)18 43 930

* Ålands södra skärgårdsförsamling  
(Föglö, Kökar och Sottunga)
Adress: Kyrkvägen 106, Föglö
Hemsida: https://www.alandssodra.fi/
Mail: alands.sodra@evl.fi 
Telefon: 018-50010

Matbanken
VI ERBJUDER:  Mathjälp till hushållet för dem som har en tillfällig eller längre tids 
svår ekonomisk situation.

HUR?  Ta kontakt med någon av församlingens diakoni- 
arbetare per telefon. Vi gör tillsammans en ekonomisk  
genomgång och sedan kan du få en biljett för att hämta  
en matkasse vid nästa utdelning.

OBS!  Kontaktuppgifter till respektive församling.

Emmaus
VI ERBJUDER:  Arbetsträning i samarbete med AMS samt lokalt varubistånd i sam-
arbete med KST m.fl. Därtill erbjuder Emmaus (obetalt) volontärarbete i grupp.

HUR?  Du kontaktar oss genom att ringa eller maila.  

OBS!  Varubistånd är något som inte kan ansökas. KST m.fl. bedömer behovet av 
varubistånd och arbetsträningsplaceringar är i första hand på uppdrag av AMS eller 
hemkommunen.

KONTAKT:
Hemsida: www.emmaus.ax
Mail: info@emmaus.ax
Telefon: +358 40 758 7062



Folkhälsans ekonomiska rådgivning
VI ERBJUDER: Ekonomi rådgivning för privatpersoner. Hit kan du vända dig om 
du behöver hjälp att få igång en fungerande vardagsekonomi. Vi hjälper till med 
t.ex. skulduppredning, betalningsplaner, budget och annan ekonomiplanering. Vi 
arbetar ofta i nätverk för att få ihop alla delar kring din situation.

HUR? Kontakta oss via mail eller telefon.

OBS! Rådgivningen är kostnadsfri och vi har tystnadsplikt.

KONTAKT:
Adress: Styrmansgatan 10, Mariehamn
Hemsida: www.folkhalsan.ax 
Mail: gunilla.holmberg@folkhalsan.ax 
Telefon: 018 527 040

Lions Club
VI ERBJUDER:  Stöd för kostnader, bidraget bör gå till ett definierat 
ändamål. Det kan handla om t.ex. kostnader för hyra, tandläkarräk-
ningar, matinköp etc. Vi har även skoltrivselfonden som erbjuder 
stöd till skolelever som ej har råd med kläder, utrustning etc.

HUR?  Ansökan sker till respektive klubbs styrelse genom att skicka 
ett mail. Det går även att skicka post, via hemsidans egna ansök-
ningsblankett om det finns eller aktuella kontaktuppgifter på respektives Facebook.

OBS!  Tillsammans har alla Lionsklubbar startat projektet ”Skoltrivsel”.  
Vi har ingen separat hemsida, utan enklast ansöker du genom att  
fråga skolpersonal såsom kurator eller lärare som framför budskapet eller via 
någon klubb.

KONTAKT: 
Åland har 6 Lionsklubbar och går via en viss regional uppdelning. Kontakta i första 
hand klubben i din egen kommun.
 

* LC Åland Freja 
(täcker hela Åland, främst för kvinnor och barn)
Hemsida: www.lionsfreja.fi/index.html
Mail: aland.freja@lions.fi 

* LC Åland Culinaria 
(täcker hela Åland)
Mail: aland.culinaria@lions.fi
Hemsida: www.facebook.com/LCAlandCulinaria



* LC Mariehamn
Hemsida: www.lcmariehamn.ax
Mail: mariehamn@lions.fi 

* LC Åland Södra 
(Eckerö, Hammarland, Jomala, Lemland och Lumparland)
Mail: aland.sodra@lions.fi 

* LC Kvarnbo 
(Finström, Geta, Saltvik, Sund och Vårdö)
Mail: kvarnbo@lions.fi 

Rädda Barnen
VI ERBJUDER:  Barnfonden som vänder sig till dem som lever i en ekonomiskt 
utsatt position som barnfamilj med barn från 0 - 18 år. Hit kan du vända dig om du 
inte kan erbjuda ditt eller dina barn möjlighet att delta i fritidsaktiviteter eller sär-
skilda upplevelser. Vi ger stöd utöver det som kommunerna har skyldighet enligt lag 
att ge. Det kan handla om t.ex. presenter/julklappar, kalasbidrag, cyklar och annat 
som rör hobby och fritid. Vi kan också ge stöd till deltagar- och terminsavgifter till 
sport- och kulturaktiviteter samt upplevelser i samband med skollov.

HUR? Ansökan kräver en redogörelse över familjens situation. Ansökan sker via ett 
elektroniskt formulär som finns på hemsidan. Om du föredrar att göra ansökan på 
papper går det att printa ut blanketten själv eller hämta en redan utskriven blankett 
från kansliet och lämna in.

KONTAKT:
Adress: Norragatan 13B, Mariehamn
Hemsida: www.raddabarnen.ax 
Mail: info@raddabarnen.ax 
Telefon: +358 (0)18 14394



Röda Korset
VI ERBJUDER:  Hemlandshjälpen som stöds av katastroffonden, där vi hjälper 
drabbade lokalt vid t.ex. plötsliga olyckor och undantagsförhållanden. Det kan 
handla om mat, kläder och andra förnödenheter samt nödinkvartering.

OBS!  Detta är något som inte kan ansökas, utan som erbjuds vid behov. 

KONTAKT:
Adress: Torggatan 26A, Mariehamn
Hemsida: www.rednet.rodakorset.fi/aland 
Mail: aland@redcross.fi 
Telefon: +358 (0) 40 674 10 40 

Ungdomshuset Boost
VI ERBJUDER: Stöd för ungdomar i åldern 15 - 29 år, som är eller riskerar att bli 
sysslolösa. Vi vägleder och hjälper till i kontakt med andra myndigheter, att fylla 
i blanketter eller fundera över ansökan till skola eller jobbsök. Tillsammans med 
Ålands Idrott och Mise har vi även hand om Idrottsbanken.

HUR?  Du kommer i kontakt med oss genom att besöka, ringa, messa eller maila 
oss.

KONTAKT:
Adress: Uppgårdsvägen 6, Mariehamn
Hemsida: https://boost.ax/
Mail: info@boost.ax 
Telefon: +358 457 3434 138 (Verksamhetsledare),  
+358 457 34 49 215 eller +358 457 34 34 323  
(Ungdomslotsarna)

Idrottsbanken
VI ERBJUDER:  Idrottsutrustning som du får låna för att utöva olika idrotter. 

HUR?  Hör av dig via personligt meddelande eller skriv under bilden på Facebook 
om du är intresserad, efter det kan du komma in till Ungdomshuset Boost och 
hämta utrustningen. Du kan även ringa eller skicka mail utifrån de aktuella kontakt-
uppgifterna på Facebook.
 

KONTAKT:
Besök Idrottsbanken på Facebook: Idrottsbanken Åland



OBS!  Du ska alltid vara i kontakt med respektive aktör
 för att försäkra dig om den senaste informationen.  

Varje aktör ansvarar själv för sin information. 

Vill ni synas i denna broschyr, ta kontakt!



Utgiven av Röda Korset på Åland

KONTAKTUPPGIFTER:
Adress: Torggatan 26A, Mariehamn

Hemsida: www.rednet.rodakorset.fi/aland
Mail: aland@redcross.fi 

Telefon: +358 (0) 40 674 10 40

Senast uppdaterad 8/2021
Uppdateras vid behov


