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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till 
lag om ändring av 12 § lagen om vuxenutbildningsstöd 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

 
I denna proposition föreslås att lagen om 

vuxenutbildningsstöd ändras så, att vuxenut-
bildningsstödets grunddel höjs från 440 till 
500 euro per månad. Höjningen gäller också 
de vuxenutbildningsstöd i vilka det ingår en 

förtjänstdel. Propositionen hänför sig till 
budgetpropositionen för 2004 och avses bli 
behandlad i samband med den. Den föreslag-
na lagen avses träda i kraft den 1 januari 
2004. 

————— 
 
 
 

MOTIVERING 

1.  Nuläge och föreslagna ändring-
ar 

1.1. Vuxenutbildningsstödets belopp 

Enligt 12 § lagen om vuxenutbildningsstöd 
(1276/2000) består vuxenutbildningsstödet 
av en grunddel och en förtjänstdel. Stödets 
grunddel uppgår till 440 euro per månad. 
Förtjänstdelen uppgår till 20 procent av den 
månadslön för löntagare som ligger till grund 
för stödet upp till 2 700 euro och 15 procent 
av den överskjutande delen av lönen. In-
komster av företagsverksamhet beaktas inte i 
förtjänstdelen.  Lagen trädde i kraft vid in-
gången av 2001. Grunddelen har inte ändrats 
sedan lagen trädde i kraft.  

Regeringen har i sitt ställningstagande den 
18 november 2002 till det uppnådda förhand-
lingsresultatet om ett inkomstpolitiskt avtal 
för 2003—2004 förbundit sig att höja vuxen-
utbildningsstödets grunddel till 500 euro från 
och med den 1 januari 2004. På grundval av 
vad som anförts ovan föreslås att 12 § 1 
mom. lagen om vuxenutbildningsstöd ändras 
så, att vuxenutbildningsstödets grunddel 

uppgår till 500 euro per månad. Höjningen 
skall enligt förslaget gälla alla som får vux-
enutbildningsstöd då lagen träder i kraft. 
 

2.  Proposit ionens verkningar 

2.1. Propositionens ekonomiska verk-
ningar 

Enligt 30 § lagen om vuxenutbildningsstöd 
betalas vuxenutbildningsstödets grunddel av 
statens medel. Den i lagen om finansiering av 
arbetslöshetsförmåner (555/1998) nämnda 
arbetslöshetsförsäkringsfonden svarar för fi-
nansieringen av förtjänstdelen. Höjningen av 
vuxenutbildningsstödets grunddel innebär att 
stödet höjs med 60 euro per månad. Eftersom 
den ändrade lagen avses träda i kraft vid in-
gången av 2004 innebär höjningen av grund-
delen att statens andel 2004 ökar med 2,2 
miljoner euro på årsnivå.  

Höjningen av grunddelen väntas öka anta-
let studerande som får vuxenutbildningsstöd 
med ca 10 procent per år. Den ökning i sta-
tens andel som följer av ett större antal stöd-
tagare uppgår 2004 till 1,8 miljoner euro på 
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årsnivå. År 2004 blir höjningens effekt sam-
manlagt 4 miljoner euro på årsnivå. Den ök-
ning i statens andel som föranleds av höj-
ningen av grunddelen har beaktats i budget-
propositionen för 2004. 
 

2.2. Verkningar för olika medborgar-
gruppers ställning 

Höjningen av vuxenutbildningsstödets 
grunddel berör enligt nuvarande antal stödta-
gare ca 3 000 personer 2004. Höjningen av 
grunddelen beräknas öka antalet studerande 
som får vuxenutbildningsstöd med ca 10 pro-
cent, dvs. med ca 300 personer 2004. 
 

3.  Beredningen av proposit ionen 

Propositionen har beretts som tjänsteupp-
drag vid social- och hälsoministeriet i samar-

bete med representanter för arbetsmarkna-
dens centralorganisationer. 
 

4.  Ikraftträdande 

Lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 
2004. Lagen tillämpas på personer som får 
vuxenutbildningsstöd då lagen träder i kraft 
eller därefter. I ärenden som gäller vuxenut-
bildningsstöd ges beslut när en förmån bevil-
jas, utbetalas för en periodiserad utbildning, 
förvägras, återkrävs samt när förmånstaga-
rens egen finansieringsandel återkrävs. Det 
ges inte något separat beslut då förmånen 
höjs. Därmed leder förslaget inte till något 
nytt förmånsbeslut eller någon ny anmälan. 
 

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

 

 

Lag 

om ändring av 12 § lagen om vuxenutbildningsstöd 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen den 28 december 2000 om vuxenutbildningsstöd (1276/2000) 12 § 1 mom. 

som följer: 
 

12 § 

Vuxenutbildningsstödets belopp 

Vuxenutbildningsstödet består av en 
grunddel och en förtjänstdel. Grunddelen 
uppgår till 500 euro per månad. Förtjänstde-
len uppgår till 20 procent av den månadslön 
för löntagare som avses i 3 mom. upp till 2 
700 euro och 15 procent av den överskjutan-
de delen av lönen. Inkomster av företags-

verksamhet beaktas inte i förtjänstdelen. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
 
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004 

och den tillämpas på vuxenutbildningsstöd 
som hänför sig till tiden efter lagens ikraft-
trädande. 

Åtgärder som verkställigheten av lagen 
förutsätter får vidtas innan lagen träder i 
kraft. 

————— 

Helsingfors den 16 september 2003 

 

Republikens President 

TARJA HALONEN 

 
 
 
 
 

Social- och hälsovårdsminister Sinikka Mönkäre 
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Bilaga 
Parallelltexter 

 
 
 
 

Lag 

om ändring av 12 § lagen om vuxenutbildningsstöd 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen den 28 december 2000 om vuxenutbildningsstöd (1276/2000) 12 § 1 mom. 

som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

12 § 

Vuxenutbildningsstödets belopp 

Vuxenutbildningsstödet består av en 
grunddel och en förtjänstdel. Grunddelen 
uppgår till 440 euro per månad. Förtjänstde-
len uppgår till 20 procent av den månadslön 
för löntagare som avses i 3 mom. upp till 2 
700 euro och 15 procent av den överskju-
tande delen av lönen. Inkomster av före-
tagsverksamhet beaktas inte i förtjänstde-
len. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

12 § 

Vuxenutbildningsstödets belopp 

Vuxenutbildningsstödet består av en 
grunddel och en förtjänstdel. Grunddelen 
uppgår till 500 euro per månad. Förtjänstde-
len uppgår till 20 procent av den månadslön 
för löntagare som avses i 3 mom. upp till 2 
700 euro och 15 procent av den överskju-
tande delen av lönen. Inkomster av före-
tagsverksamhet beaktas inte i förtjänstde-
len. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Denna lag träder i kraft den 1 januari 

2004 och den tillämpas på vuxenutbild-
ningsstöd som hänför sig till tiden efter la-
gens ikraftträdande. 

Åtgärder som verkställigheten av lagen 
förutsätter får vidtas innan lagen träder i 
kraft. 

——— 
 
 
 


