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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till 
lag om temporär ändring av 11 och 15 § lagen om ut-
komststöd 

 

 
PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

I propositionen föreslås att lagen om ut-
komststöd ändras temporärt så att 20 % av de 
förvärvsinkomster som en person eller familj 
som söker utkomststöd har lämnas obeaktade 
när utkomststöd beviljas, dock högst 100 
euro per månad.  

Propositionen hänför sig till budgetproposi-
tionen för 2002 och avses bli behandlad i 
samband med den. Den föreslagna lagen av-
ses träda i kraft den 1 april 2002 och gälla till 
och med den 31 mars 2005.  

————— 
 
 
 
 

ALLMÄN MOTIVERING 

1.  Nuläge 

1.1. Lagstiftning och praxis 

Utkomststödet är en central förmån som 
avses i 19 § 1 mom. grundlagen. Avsikten 
med förmånen är att för alla som inte förmår 
skaffa sig den trygghet som behövs för ett 
människovärdigt liv garantera rätten till 
oundgänglig försörjning. Utkomststödet är 
ett stöd som beviljas i sista hand och som all-
tid skall garantera åtminstone oundgänglig 
försörjning. Då lagen om utkomststöd 
(1412/1997) stiftades var målet likväl att in-
nehållet i och nivån på stödet är mer omfat-
tande än den oundgängliga försörjning som 
avses i grundlagen.  

Enligt lagen om utkomststöd är syftet med 
utkomststödet att trygga en persons och fa-
miljs utkomst och främja möjligheterna att 
klara sig på egen hand.  

Enligt lagen är utkomststödets belopp 
skillnaden mellan de utgifter och de dispo-
nibla inkomster och tillgångar som fastställs 
enligt lagen. Beviljandet av utkomststödet 
baserar sig i praktiken i allmänhet på en be-
räkning av utkomststödet. Vid beräkningen 
utreds den sökandes utgifter som berättigar 

till utkomststöd samt de disponibla inkoms-
terna och tillgångarna. Om de utgifter som 
berättigar till stöd är större än de disponibla 
inkomsterna och tillgångarna betalas skillna-
den som utkomststöd. 

Om de inkomster som skall beaktas i ut-
komststödet föreskrivs i lagens 11 §. Enligt 
paragrafens 1 mom. beaktas ifrågavarande 
persons och familjemedlemmars disponibla 
inkomster. I paragrafens 2 mom. föreskrivs 
det om s.k. privilegierade inkomster, dvs. om 
inkomster som inte beaktas när stödet bevil-
jas. Sådana är bl.a. understöd och förvärvsin-
komster som skall anses ringa, inkomster till 
den del dessa motsvarar utgifter för arbetsre-
sor och övriga av arbetet förorsakade utgif-
ter, enligt kommunens prövning fastställd 
andel av förvärvs- eller företagarinkomster, 
vilka kan anses främja understödstagarens 
möjligheter att klara sig på egen hand, vissa 
socialskyddsförmåner som till karaktären är 
kostnadsersättning (moderskapsunderstöd, 
vårdbidrag till pensionstagare, handikappbi-
drag och vårdbidrag för barn) samt regel-
bundna inkomster för ett barn under 18 år, 
till den del dessa inkomster är större än de 
utgifter som berättigar till utkomststöd för 
hans del.  
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I praktiken beaktas understödstagarens för-
värvsinkomster i allmänhet till deras fulla be-
lopp när utkomststöd beviljas. Således, om 
en understödstagare under en stödmånad får 
t.ex. 200 euro i förvärvsinkomst, får han eller 
hon i stället 200 euro mindre i utkomststöd. 
Den möjlighet som föreskrivs i lagen, dvs. att 
en del av förvärvsinkomsterna lämnas obeak-
tad när stödet beviljas, används veterligen re-
lativt sällan.  

Då förvärvsinkomsterna i praktiken beaktas 
till sitt fulla belopp när stödet beviljas, kan 
man anta att lejonparten av de mottagare av 
utkomststöd som står utanför arbetslivet inte 
lockas skaffa inkomster som till beloppet är 
ringa, t.ex. inkomster av deltidskaraktär eller 
tillfällig karaktär, eftersom detta inte alls 
ökar beloppet av de disponibla inkomsterna.  

 
 

1.2. Statistiska uppgifter om utkomststö-
det 

År 1999 betalades utkomststöd sammanlagt 
till nästan 292 000 hushåll, i vilka det fanns 
sammanlagt 493 000 personer (9,5 % av be-
folkningen). Antalet understödstagare har 
minskat från 1997 till 1999 med sammanlagt 
52 700 hushåll (15 %). Bruttoutgifterna för 
utkomststödet för kommunerna var 1999 
sammanlagt 2,6 miljarder mk (440 miljoner 
euro) och nettoutgifterna efter återkrav 2,4 
miljarder mk (400 miljoner euro). Statsande-
len för dessa utgifter är kalkylerad, men en-
ligt statsandelsprocenten (24,2 %) för 1999 
var beloppet av den ca 580 miljoner mk 
(98 miljoner euro). 

År 1999 betalades utkomststöd till hushål-
len i medeltal i 5,4 månader. Storleken av det 
genomsnittliga utkomststödet per hushåll var 
1 631 mk (274 euro) per månad. Av hushål-
len fick 130 000 (45 %) stöd under en kort 
tid, högst tre månader. Antalet långtidskun-
der, dvs. sådana som fick stöd under 10—12 
månader under året, var 67 900 hushåll 
(23 %).  

Av understödstagarna var 112 600 (39 %) 
män som bor ensamma, 75 200 (26 %) kvin-
nor som bor ensamma, dvs. sammanlagt 
188 100 (65 %) sådana som bor ensamma, 
33 100 (11 %) barnlösa par, 33 300 (11 %) 
ensamförsörjarfamiljer och 37 400 (13 %) 

övriga barnfamiljer. Av ensamförsörjarfamil-
jerna var 90 % sådana, i vilka försörjaren var 
kvinna.  

För 25 000 av de hushåll (9 %) som var 
mottagare av utkomststöd 1999 var den hu-
vudsakliga inkomstkällan förvärvsinkomster. 
För 144 000 hushåll (49 %) var den huvud-
sakliga inkomstkällan utkomstskyddet för ar-
betslösa och 33 000 hushåll (11 %) hade inga 
andra inkomster överhuvudtaget. För de öv-
riga hushållen som var mottagare av ut-
komststöd (sammanlagt 90 000 hushåll) var 
den huvudsakliga inkomstkällan pensions-
inkomster, studiestöd, sjukdagpenning eller 
någon motsvarande inkomstkälla. För dem, 
vilkas inkomstkälla var utkomstskyddet för 
arbetslösa, utgjordes den i 95 % av fallen av 
arbetsmarknadsstöd eller grunddagpenning.  

 
 

2.  Föreslagna ändringar 

I propositionen föreslås det att ett treårigt 
försök som gäller hela landet genomförs. I 
försöket utreds vilka verkningar på beloppet 
av stödet för och sysselsättningen av den som 
får utkomststöd det har att en del av förvärvs-
inkomsterna för mottagarna av utkomststöd 
lämnas obeaktade när stödet beviljas. Det fö-
reslås att försöket genomförs så att lagen om 
utkomststöd ändras temporärt så att 20 % av 
förvärvsinkomsterna för hushåll som söker 
stöd utgör s.k. privilegierad inkomst, dvs. 
den beaktas inte när stödet beviljas. T.ex. i 
fråga om en person eller familj med förvärvs-
inkomster på 200 euro per månad beaktas så-
ledes 160 euro när stödet beviljas och 
40 euro lämnas till understödstagarens förfo-
gande som privilegierad inkomst. Härvid 
ökar hans eller hennes disponibla inkomster 
med motsvarande summa jämfört med nulä-
get. Det maximala beloppet av den privilegi-
erade inkomsten föreslås vara 100 euro (595 
mk) per månad och hushåll. Det maximala 
beloppet uppnås med nettomånadsinkomster 
på 500 euro (ca 3 000 mk), dvs. med brutto-
inkomster på ca 640 euro (ca 3 800 mk). 
Ändringen genomförs genom att 11 § lagen 
om utkomststöd ändras.  

Samtidigt föreslås det att lagens 15 § änd-
ras för att man skall kunna möjliggöra ett 
flexibelt förfarande när det gäller beaktandet 
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av förvärvsinkomsterna och få till stånd en-
hetliga förfaringssätt.  

 
 

3.  Proposit ionens verkningar 

3.1. Verkningar för medborgarna  

Avsikten med propositionen är att sporra 
sådana mottagare av utkomststöd som omfat-
tas av utkomstskyddet för arbetslösa eller är 
helt utan inkomster att söka sig till arbetslivet 
även om deras förvärvsinkomster blir relativt 
anspråkslösa t.ex. för att det är fråga om del-
tidsarbete eller arbete som varar en kort tid. 
Det kan finns ett flertal olika skäl till att en 
mottagare av utkomststöd har ringa motiva-
tion att söka sig till ett kortvarigt arbete eller 
ett arbete som av andra skäl ger små inkoms-
ter. Ett skäl kan anses vara att det i nuläget 
åtminstone inte på kort sikt är till ekonomisk 
nytta för understödstagaren. Man kan anta att 
en del av dem som får utkomststöd och som 
är utan förvärvsinkomster skulle vilja ta emot 
också arbete som ger ringa inkomster per 
månad om deras disponibla inkomster ökade.  

Revideringen uppskattas således öka vil-
ligheten hos understödstagarna att skaffa sig 
tilläggsinkomster och åtminstone teoretiskt 
sänker den tröskeln för de personer som om-
fattas av utkomststödet att ta emot ett arbete 
så att tröskeln blir mycket låg, eftersom re-
dan små förvärvsinkomster ökar beloppet av 
den disponibla inkomsten för den person el-
ler familj som får utkomststöd. Till den per-
sonkrets, bland vilken man kan vänta sig att 
ändringar i beteendet sker, hör i fråga om de 
hushåll som får utkomststöd de, vilkas hu-
vudsakliga inkomstkälla är utkomstskyddet 
för arbetslösa eller som är helt utan inkoms-
ter. Enligt materialet i statistiken över ut-
komststöd för 1999 uppgick antalet hushåll 
av denna typ till ca 177 000. Av dessa väntas 
7 %, dvs. 12 000 hushåll söka sig till arbets-
livet.  

Revideringen inverkar på de disponibla in-
komsterna för dem som får utkomststöd så 
att även ringa förvärvsinkomster höjer be-
loppet av de disponibla inkomsterna för hus-
håll som är understödstagare, varvid det all-
tid ter sig förmånligare än i nuläget att skaffa 
även små förvärvsinkomster.   

En lindrigare behandling än för närvarande 
av förvärvsinkomsterna ökar i någon mån an-
talet personer som är berättigade till utkomst-
stöd. Sådana personer eller familjer med små 
inkomster blir berättigade till utkomststöd, 
vilkas inkomster som beaktas i utkomststödet 
i en obetydlig mån överskrider de utgifter 
som berättigar till utkomststöd. Också i deras 
fall, om de ansöker om utkomststöd, ökar be-
loppet av de disponibla inkomsterna.  

Hur utkomststödet räcker till har utretts i 
ett omfattande forskningsprojekt ”Vähim-
mäisturvan taso” (Nivån på minimiskyddet) 
som genomförts av forsknings- och utveck-
lingscentralen för social- och hälsovården 
(Stakes). Utgående från utredningarna kan 
det generellt konstateras att utkomststödets 
grunddel knappt räcker till att täcka de utgif-
ter för olika typer av hushåll, vilka grundde-
len är avsedd att täcka. Utgående från utred-
ningarna kan också den slutsatsen dras att 
den lägsta konsumtionsnivån som utkomst-
stödet garanterar är den som gäller ensambo-
ende.  

Syftet med den föreslagna reformen är att 
sporra alla understödstagare att ta emot också 
kortvarigt arbete eller arbete som av andra 
skäl ger små inkomster. I revideringen är det 
maximala beloppet av den privilegierade in-
komsten samma oberoende av storleken på 
hushållet. I ett hushåll där det finns bara en 
understödstagare kan den proportionella nyt-
ta som understödstagarna får av den privile-
gierade inkomsten bli i någon mån bättre än 
vad som kunde vara möjligt i ett annat slag 
av hushåll. Då man på grundval av Stakes 
undersökning kan dra den slutsatsen att en 
understödstagare som bor ensam för närva-
rande proportionellt sett är i en något sämre 
ställning i relation till andra grupper av stöd-
tagare kan den föreslagna revideringen jämna 
ut utkomstskillnaderna mellan olika hushåll 
till förmån för dem som bor ensamma.  

Verkningarna av revideringen beträffande 
olika grupper av understödstagare granskas 
närmare i följande kapitel.  

 
3.2. Ekonomiska verkningar 

Allmänt 

Propositionens kostnadsverkningar har ut-
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retts på grundval den statistik över utkomst-
stödet som tagits fram av Stakes, Statistik-
centralens inkomstfördelningsmaterial samt 
det urvalsregister som innehas av Stakes och 
som gäller 24 kommuner. Till allt detta mate-
rial hänför sig osäkerhetsfaktorer som gäller 
en exakt bedömning av kostnadsverkningar-
na. Därtill kompliceras en exakt bedömning 
av de ekonomiska verkningarna av att det är 
svårt att förutse ändringarna i beteendet hos 
de hushåll som är understödstagare. På 
grundval av det ovan nämnda materialet har 
man när det gäller de ekonomiska verkning-
arna kommit fram till följande uppskattning-
ar vilka å ena sidan riktar sig till de hushåll 
som är understödstagare och å andra sidan 
till kommunernas utgifter för utkomststöd: 

 
1. Nuvarande mottagare av utkomststöd som 
får stöd för att komplettera små förvärvsin-
komster.  

För understödstagarna minskar beloppet av 
den förvärvsinkomst som räknas som in-
komst vid beräkningen av utkomststöd, vilket 
innebär att beloppet av det utkomststöd som 
betalas till dem ökar. Av den här orsaken 
ökar de disponibla inkomsterna för till denna 
grupp hörande hushåll som får utkomststöd, 
och kommunernas utgifter för utkomststöd 
ökar. På grundval av materialet i statistiken 
över utkomststöd uppskattas det att det finns 
ca 25 000 sådana hushåll och på grundval av 
inkomstfördelningsmaterialet uppgår antalet 
till ca 40 000. Vid beräkningen har antalet 
hushåll uppskattats till 30 000. Beloppet av 
den privilegierade inkomsten har på grundval 
av inkomstfördelningsmaterialet uppskattats 
vara 85,10 euro (506 mk) per månad. I upp-
skattningen har som uppgift om hur länge 
stödet fås använts utkomststödsregistrets in-
formation den tid som de som får utkomst-
stöd och har förvärvsinkomster tar emot ut-
komststöd i medeltal, dvs. 4,1 månader. På 
grundval av detta ökar de disponibla inkoms-
terna för dem som arbetar och får utkomst-
stöd och på motsvarande sätt ökar kommu-
nernas utgifter för utkomststöd med samman-
lagt 10,5 miljoner euro (62,3 miljoner mk) på 
årsnivå.  

 

2. Mottagare av utkomststöd som för närva-
rande är utan förvärvsinkomster och som på 
grund av den sporrande verkan söker sig till 
arbete.  

För understödstagarna ökar de disponibla 
inkomsterna. Däremot minskar de förvärvs-
inkomster som skaffats beloppet av det ut-
komststöd som beviljas, och därmed sjunker 
också utgifterna för utkomststödet. Även ut-
gifterna för utkomstskyddet för arbetslösa 
och bostadsbidraget sjunker på grund av de 
nya förvärvsinkomsterna.  

De som eventuellt söker sig till arbete är de 
mottagare av utkomststöd, vilka är helt utan 
andra inkomster eller vilkas huvudsakliga in-
komstkälla är utkomstskyddet för arbetslösa. 
Antalet sådana hushåll uppgår enligt materia-
let i statistiken över utkomststöd till ca 
177 000.  

I kalkylerna har den genomsnittliga brutto-
inkomsten per månad för dem som söker sig 
till arbete antagits vara 2 000 mk (336, 38 
euro), varvid nettoinkomsten utgörs av ca 
1 600 mk (269,10 euro) per månad. Härvid 
utgörs det belopp som beaktas i utkomststö-
det av 1 280 mk (215,28 euro) och beloppet 
av understödstagarens privilegierade inkomst 
320 mk (53,82 euro) per månad, med vilket 
belopp också de disponibla inkomsterna för 
hushåll som är understödstagare ökar. Ök-
ningen av inkomsterna för de hushåll som är 
understödstagare leder till någon form av 
sänkning av arbetsmarknadsstödet och 
grunddagpenningen samt bostadsbidraget, 
och därför måste denna sänkning komplette-
ras med utkomststöd. Detta minskar inbe-
sparingen i fråga om utgifterna för utkomst-
stödet. På grundval av detta har kommuner-
nas utgifter för utkomststödet beräknats 
sjunka med i medeltal 580 mk (94,19 euro) 
per månad och hushåll. Antalet sådana som 
söker sig till arbete har beräknats vara 7 % av 
det maximala antalet, dvs. ca 12 000 hushåll. 
Den genomsnittliga tid under vilken perso-
nerna i fråga får utkomststöd har beräknats 
vara 4 månader. På grundval av det föregå-
ende sjunker kommunernas utgifter för ut-
komststödet på årsnivå med sammanlagt 
4,7 miljoner euro (27,8 miljoner mk).  
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3. Sådana personer eller familjer med små 
löner, t.ex. deltidsarbetande, vilka på grund 
av det nya privilegierade förvärvsinkomstar-
rangemanget blir berättigade till utkomst-
stöd.  

Ifall sådana hushåll ansökte om utkomst-
stöd skulle beloppet av deras disponibla in-
komster öka, men beloppet av det utkomst-
stöd som beviljas skulle dock förbli relativt 
litet. Av den här anledningen skulle inte alla 
som är berättigade till stöd ansöka om det. På 
grundval av inkomstfördelningsmaterialet 
har antalet sådana hushåll uppskattats vara ca 
17 300 och beloppet av det utkomststöd som 
beviljas i medeltal 74 euro (440 mk) per hus-
håll och månad. På grundval av detta ökar de 
disponibla inkomsterna för hushåll med små 
inkomster och på motsvarande sätt kommu-
nernas utgifter för utkomststöd med ca 
9 miljoner euro (53,3 miljoner mk) på årsni-
vå.  

Samverkan av de ovan anförda punkterna 
på kommunernas utgifter för utkomststöd är 
följande:  

 
 Milj. ¼ Milj. mk 
 
Punkt 1 + 10,5 + 62,3 
Punkt 2 - 4,7 - 27,8 
Punkt 3 + 9,0 + 53,3 
Sammanlagt + 14,8 + 87,8 

 
 
Kommunernas utgifter för utkomststöd be-

räknas på grundval av det föregående öka 
med ca 15 miljoner euro (89 miljoner mk) på 
årsnivå. Eftersom det föreslås att revidering-
en träder i kraft den 1 april 2002 ökar kom-
munernas utgifter för utkomststödet 2002 
med ca 11,36 miljoner euro (67,5 miljoner 
mk).  

 
 

Totalverkningar på den offentliga ekonomin 

Till följd av revideringen uppskattas ca 
12 000 sådana mottagare av utkomststöd som 
är utan förvärvsinkomster söka sig till arbets-
livet, och därmed ökar deras inkomster. Till 
följd av detta sjunker statens utgifter för bo-
stadsbidraget och för utkomstskyddet för ar-

betslösa. Också skatteinkomsterna, närmast 
intäkten av kommunalskatten, ökar, vilket 
ökar den totalekonomiska inbesparingen. De 
totalekonomiska verkningarna av revidering-
en uppskattas på grundval av inkomstfördel-
ningsmaterialet på årsnivå gestalta sig som 
följer:  
 
 Milj. ¼ Milj. mk 
 
Ökning av utgifterna för  
utkomststödet + 15,0 + 89,0 
Inbesparing i fråga om  
bostadsbidraget - 2,9 - 17,0 
Inbesparing i fråga om  
utkomstskyddet för arbetslösa - 6,4 - 38,0 
Ökning av skatteinkomsterna (-) - 3,4 - 20,0 
Ökning av kostnaderna + 2,3 + 14,0 

 
Enligt uppskattningarna ovan åsamkar re-

videringen den offentliga sektorn en ökning 
av kostnaderna på ca 2,3 miljoner euro (14 
miljoner mark) på årsnivå.  

Kommunernas utgifter för utkomststödet 
ökar på årsnivå med ca 15 miljoner euro (89 
miljoner mk) och 2002 med ca 11,4 miljoner 
euro, vilket har beaktats i budgetpropositio-
nen för 2002 under moment 33.32.30 genom 
att den statsandel som betalas till kommuner-
na höjs med 2,9 miljoner euro. Inbesparing-
arna i fråga om arbetsmarknadsstödet och 
bostadsbidraget har beaktats i budgetproposi-
tionen under momenten i fråga.  

 
4.  Beredningen av proposit ionen 

Propositionen har beretts i samarbete mel-
lan Stakes och social- och hälsovårdsministe-
riet. Dessutom har ärendet varit uppe till be-
handling i den socialpolitiska ministergrup-
pen.  

 
5.  Andra omständigheter som in-

verkat  på  proposit ionens inne-
hå l l  

Eftersom många osäkerhetsfaktorer hänför 
sig till hur man skall kunna förutse verkning-
arna av revideringen föreslås det att revide-
ringen i det här skedet genomförs som ett 
treårigt försök. Avsikten är att under försö-
kets gång göra en uppföljningsundersökning 
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av verkningarna av försöket. I undersökning-
en skall verkningarna av revideringen utredas 
beträffande olika typer av hushåll som är un-
derstödstagare. Avsikten är att i synnerhet 
också följa revideringens inverkan på jäm-
ställdheten. På grundval av resultaten av upp-

följningsundersökningen beslutar man om ett 
eventuellt permanent ibruktagande av omor-
ganiseringen.  

Propositionen hänför sig till budgetproposi-
tionen för 2002 och avses bli behandlad i 
samband med den.  

 
 
 
 

DETALJMOTIVERING 

1.  Lagförslaget   

11 §. Inkomster som skall beaktas. Enligt 
11 § i den gällande lagen beaktas som in-
komster när utkomststödet bestäms ifrågava-
rande persons och familjemedlemmars dis-
ponibla inkomster så att de undantag som se-
parat nämns i paragrafen inte beaktas. Syftet 
har varit att öka motivationen för att arbeta 
bl.a. så att inkomster till den del dessa mot-
svarar utgifter för arbetsresor och övriga av 
arbetet förorsakade utgifter inte beaktas som 
inkomst. Dessutom har avsikten varit att en 
enligt kommunens egen prövning fastställd 
andel av förvärvs- eller företagarinkomster, 
vilka kan anses främja understödstagarens 
möjligheter att klara sig på egen hand, inte 
beaktas som inkomst (RP 217/1997 rd).  

I praktiken beaktas den sökandes förvärvs-
inkomster i allmänhet till fullt belopp när ut-
komststöd beviljas. Följden har varit den att 
mottagare av utkomststöd i allmänhet inte 
har varit motiverade att ta emot kortvarigt 
arbete eller arbete som ger låg inkomst efter-
som den inkomst som fås av arbetet vid be-
räkningen i sin helhet beaktats som en faktor 
som sänker utkomststödet.  

Syftet med den föreslagna lagändringen är 
att från den förvärvsinkomst som erhållits 
skall avdras som s.k. privilegierad inkomst 
20 % och vid beräkningen beaktas 80 % av 
nettoinkomsten dock så att beloppet av den 
privilegierade inkomsten kan vara högst 
100 euro (595 mk) per hushåll som är motta-
gare av utkomststöd. Med hushåll som är 
mottagare av utkomststöd avses en persons 
hushåll eller familjer enligt definitionen i la-
gens 3 §. I tvåpersonshushåll kan bägge ha 
inkomster men makarnas sammanlagda privi-
legierade inkomst kan vara högst 100 euro 

per månad. Det maximala beloppet av den 
privilegierade inkomsten vore lika oberoende 
av om det i samma hushåll finns en eller flera 
inkomsttagare.  

Som förvärvsinkomst som avses i denna 
punkt anses bl.a. lön som betalas på grundval 
av ett arbetsförhållande och inkomst som kan 
jämföras med den. Dessutom är inkomst som 
skaffats som yrkesutövare eller företagare 
förvärvsinkomst. Som förvärvsinkomst anses 
också t.ex. inkomst av naturprodukter och 
vårdarvode som betalas till anhörigvårdare. 
Däremot är stöd för hemvård av barn, pen-
sion eller motsvarande förmåner inte för-
värvsinkomst som avses i denna punkt.  

15 §. Tiden för vilken utkomststöd fast-
ställs. Enligt den gällande lagens 11 § beak-
tas som inkomster ifrågavarande persons och 
familjemedlemmars disponibla inkomster. 
Enligt lagens 15 § 2 mom. beaktas då de ut-
gifter enligt 7 § som utgör grund för ut-
komststödet samt inkomsterna och tillgång-
arna enligt 11 och 12 § räknas ut, utgifterna, 
inkomsterna och tillgångarna för den tidspe-
riod för vilket utkomststödet fastställs.  

Avsikten är att genom den ändring som nu 
föreslås i 11 § sporra hushåll som är mottaga-
re av utkomststöd att ta emot också kortva-
rigt arbete. Härvid är inte alla förvärvsin-
komster som betalas under den tidpunkt som 
beslutet gäller alltid kända när stöd söks eller 
när det beslutas om att det beviljas. Dessa in-
komster kan till sin karaktär också vara av 
engångskaraktär. När stödbeslutet har fattats 
och stödet betalts beträffande en viss tidspe-
riod kan det på grundval av den gällande lag-
stiftningen vara problematiskt att i efterskott 
beakta förvärvs- eller löneinkomst som erhål-
lits under samma tidsperiod efter att beslutet 
fattats.  
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Enligt rättspraxis har en relativt liten in-
komst av engångskaraktär som erhållits un-
der den månad som har föregått beslutsfat-
tandet inte alltid beaktats följande månad åt-
minstone om det inte har klarlagts att in-
komsten i fråga alltjämt var disponibel för 
den sökande. Att beakta en förvärvsinkomst 
många månader efter betalningstidpunkten 
kan inte anses vara skäligt. Däremot kan det 
inte heller anses vara skäligt att beloppet av 
utkomststödet kan vara beroende av den tid-
punkt då beslutet fattas eller förvärvsinkoms-
ten betalas.  

Det är skäl att meddela den som söker om 
utkomststöd att sådan inkomst som inte tidi-
gare har beaktats vid beräkningen av ut-
komststöd kan beaktas i efterskott bl.a. för att 
möjliggöra att han eller hon kan sköta sin 
ekonomi på ett planmässigt sätt. Av den här 

orsaken föreslås det att en bestämmelse som 
gäller detta fogas till paragrafen.  

Syftet med den föreslagna ändringen är inte 
att påverka hur sådana stora inkomster av 
engångskaraktär beaktas som man enligt 
rättspraxis har ansett att kan periodiseras 
över flera månader. Sådana inkomster av en-
gångskaraktär kan vara t.ex. arv, inkomster 
som erhållits genom försäljning av egendom, 
tipsvinster och andra inkomster som kan jäm-
föras med dessa.  

 
2.  Ikraftträdande 

Lagen föreslås träda i kraft den 1 april 
2002 och gälla t.o.m. den 31 mars 2005.  

Med stöd av vad som anförts ovan före-
läggs Riksdagen följande lagförslag:  
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Lagförslag 
 
 
 

 

Lag 

om temporär ändring av 11 och 15 § lagen om utkomststöd 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras temporärt i lagen den 30 december 1997 om utkomststöd (1412/1997) 11 § 2 mom. 

3 punkten samt  
fogas temporärt till 15 § ett nytt 3 mom., varvid det nuvarande 3 mom. blir 4 mom., som föl-

jer:  
 

11 § 

Inkomster som skall beaktas 

— — — — — — — — — — — — — —  
Som inkomster beaktas dock inte 

— — — — — — — — — — — — — —  
3) 20 procent av förvärvsinkomsterna, dock 

så att högst 100 euro per månad lämnas obe-
aktade, 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

15 § 

Tiden för vilken utkomststöd fastställs 

— — — — — — — — — — — — — —  
En sådan förvärvsinkomst som inte var 

känd när beslutet om utkomststöd fattades 
kan i efterhand beaktas såsom inkomst, om 
utkomststöd söks under de två första kalen-
dermånaderna som följer på beslutet och det 
inte kan anses oskäligt att beakta inkomsten. 
Då stödet beviljas skall den sökande under-
rättas om möjligheten att beakta inkomsten i 
fråga retroaktivt. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
 

——— 
Denna lag träder i kraft den 1 april 2002 

och gäller till och med den 31 mars 2005.  
Åtgärder som verkställigheten av lagen 

förutsätter får vidtas innan lagen träder i 
kraft.  

————— 

Helsingfors den 28 september 2001 

 
 

Republikens President 

TARJA HALONEN 

 
 
 

Omsorgsminister Osmo Soininvaara 
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Bilaga 
Parallelltext 

 
 

 

Lag 

om temporär ändring av 11 och 15 § lagen om utkomststöd 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras temporärt i lagen den 30 december 1997 om utkomststöd (1412/1997) 11 § 2 mom. 

3 punkten samt  
fogas temporärt till 15 § ett nytt 3 mom., varvid det nuvarande 3 mom. blir 4 mom., som föl-

jer:  
 

 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

11 § 

Inkomster som skall beaktas 

— — — — — — — — — — — — — —  — — — — — — — — — — — — — —  
 

Som inkomster beaktas dock inte 

— — — — — — — — — — — — — —  
3) enligt kommunens prövning fastställd 

annan andel av förvärvs- eller företagarin-
komster än den som avses i 2 punkten, vilka 
kan anses främja understödstagarens möj-
ligheter att klara sig på egen hand, 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

— — — — — — — — — — — — — —  
3) 20 procent av förvärvsinkomsterna, 

dock så att högst 100 euro per månad läm-
nas obeaktade, 

 
 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

15 § 

Tiden för vilken utkomststöd fastställs 

— — — — — — — — — — — — — —  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  

— — — — — — — — — — — — — —  
En sådan förvärvsinkomst som inte var 

känd när beslutet om utkomststöd fattades 
kan i efterhand beaktas såsom inkomst, om 
utkomststöd söks under de två första kalen-
dermånaderna som följer på beslutet och 
det inte kan anses oskäligt att beakta in-
komsten. Då stödet beviljas skall den sö-
kande underrättas om möjligheten att beak-
ta inkomsten i fråga retroaktivt. 
— — — — — — — — — — — — — —  
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 ——— 
Denna lag träder i kraft den 1 april 2002 

och gäller till och med den 31 mars 2005. 
Åtgärder som verkställigheten av lagen 

förutsätter får vidtas innan lagen träder i 
kraft. 

——— 
 

 
 
 
 


