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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till 
lagstiftning om justering av beloppen av handikappför-
månerna och maximibeloppet av de boendekostnader som 
godkänns vid fastställande av bostadsbidrag för pensions-
tagare  

 
PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

 
 
I denna proposition föreslås ändringar av 

lagen om vårdbidrag för barn, lagen om han-
dikappbidrag och folkpensionslagen samt en 
ny lag om maximibeloppet av de boende-
kostnader som godkänns vid fastställande av 
bostadsbidrag för pensionstagare 2007. Ge-
nom de föreslagna lagarna stöds gravt handi-
kappade och sjuka personer samt boende-
kostnaderna för personer med liten pension.   

I den högsta bidragsklassen för handikapp-
förmåner som beviljas på basis av nedsatt 
funktionsförmåga på grund av skada eller 
sjukdom föreslås en nivåhöjning på 15 euro 
enligt indexnivån 2006. Till följd av höjning-
en stiger beloppet av specialvårdbidraget för 
barn och specialhandikappbidraget vid in-
gången av 2007 till 355,03 euro per månad 

och specialvårdbidraget för pensionstagare 
till 276,64 euro per månad. Förutom nivåhöj-
ningen görs också en indexjustering i speci-
albidragen 2007. 

De maximibelopp av boendekostnaderna 
som godkänns i bostadsbidraget för pen-
sionstagare 2007 föreslås bli höjda förutom 
med den årliga justeringen också med 2,8 
procent i kommuner i kommungrupperna I 
och II och med 1,4 procent i kommuner i 
kommungrupp III.  

Propositionen hänför sig till budgetproposi-
tionen för 2007 och avses bli behandlad i 
samband med den. 

Lagarna avses träda i kraft vid ingången av 
2007. 

————— 
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MOTIVERING 

 
 

1.  Nuläge 

1.1. Vårdbidrag för barn 

Syftet med vårdbidrag för barn enligt lagen 
om vårdbidrag för barn (444/1969) är att 
främja långtidssjuka eller handikappade 
barns utveckling och välfärd samt stödja de-
ras möjligheter att integreras i sin sociala 
miljö. Genom vårdbidraget för barn tryggas 
bättre förutsättningar för handikappade barn 
att fullödigt delta i livet i sin närmaste om-
givning som så jämlika medlemmar som 
möjligt. Syftet med förmånen är också att 
stödja specialvård av barn och verksamhet 
som siktar till rehabilitering och att förhindra 
bestående arbetsoförmåga.  

Vårdbidrag för barn betalas för att ersätta 
den ekonomiska belastningen eller annan 
särskild belastning av vård och rehabilitering 
för i Finland bosatta sjuka eller handikappade 
barn under 16 år. Behovet av vård och reha-
bilitering skall omfatta minst sex månader. 
Vårdbidraget för barn har graderats i tre ka-
tegorier utifrån den ekonomiska eller övriga 
belastning och det engagemang som behovet 
av vård och rehabilitering orsakar.  

År 2006 kommer det lägsta vårdbidraget att 
betalas till uppskattningsvis ca 19 000 barn 
och bidragsbeloppet uppgår till 78,46 euro 
per månad. Det förhöjda vårdbidraget uppgår 
till 183,09 euro och det betalas till ca 15 000 
barn. Specialvårdbidrag betalas till ca 3 100 
barn och bidragsbeloppet uppgår för närva-
rande till 340,03 euro per månad. 

 
1.2. Handikappbidrag 

Syftet med handikappbidrag enligt lagen 
om handikappbidrag (124/1988) är att stödja 
möjligheterna för handikappade i arbetsför 
ålder att klara sig i det dagliga livet, arbeta 
och studera. Till en i Finland bosatt 16–64-
årig person vars funktionsförmåga har varit 
nedsatt minst ett år utan avbrott betalas ett 

handikappbidrag som ersättning för men, be-
hövlig hjälp, service och särskilda kostnader. 
Handikappbidrag beviljas dock inte, om per-
sonen får invalidpension, rehabiliteringsstöd 
eller individuell förtidspension enligt folk-
pensionslagen (347/1956) eller arbetspen-
sionslagarna eller särskilt stöd på grund av 
arbetsoförmåga enligt lagen om särkskilt stöd 
till invandrare (1192/2002).  

Beloppet av handikappbidraget har grade-
rats i tre kategorier utifrån omfattningen av 
personens men på grund av sjukdom eller 
skada, personens hjälpbehov och behov av 
handledning eller tillsyn eller utifrån de sär-
skilda kostnader som personen har på grund 
av sin sjukdom eller skada. För att det lägsta 
handikappbidraget skall beviljas förutsätts att 
sjukdomen eller skadan vållar personen vä-
sentliga men och dessutom fortlöpande sär-
skilda kostnader. För att förhöjt handikapp-
bidrag skall beviljas förutsätts antingen bety-
dande men eller regelbundet återkommande 
hjälp, handledning och tillsyn av någon an-
nan eller betydande särskilda kostnader. För 
specialhandikappbidrag förutsätts daglig 
hjälp av någon annan, regelbunden handled-
ning eller tillsyn i betydande utsträckning el-
ler synnerligen betydande särskilda kostna-
der.  

Den som får invalidpension enligt folkpen-
sionslagen får förtjäna högst 588,66 euro i 
månaden utan att det inverkar på den pension 
som betalas. Om personens arbetsinkomster 
överstiger ovan nämnda gränsbelopp, lämnas 
invalidpensionen vilande. För att stödja arbe-
te betalas specialhandikappbidrag i högst två 
år för den tid pensionen är vilande. En förut-
sättning för att invalidpensionen skall kunna 
lämnas vilande och för att specialhandikapp-
bidrag skall kunna beviljas är att det i perso-
nens hälsotillstånd inte har inträffat någon 
väsentlig förändring efter beviljandet av in-
validpension. 

Beloppet av handikappbidrag, förhöjt han-
dikappbidrag och specialhandikappbidrag har 
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graderats på motsvarande sätt som vårdbi-
draget för barn. Det lägsta handikappbidraget 
betalas 2006 till ca 3 700 bidragstagare, det 
förhöjda handikappbidraget till ca 4 000 bi-
dragstagare och specialhandikappbidraget till 
ca 2 900 bidragstagare. Specialhandikappbi-
drag för den tid invalidpensionen är vilande 
betalas till ca 40 bidragstagare. 

 
1.3. Vårdbidrag för pensionstagare 

Genom vårdbidrag för pensionstagare en-
ligt folkpensionslagen stöds vården av sjuka 
eller handikappade pensionstagare som bor 
hemma samt ersätts dessa pensionstagare för 
de särskilda kostnader som sjukdomen eller 
skadan vållar dem. För att vårdbidrag skall 
beviljas förutsätts att personens funktions-
förmåga är nedsatt minst ett år utan avbrott.  

Vårdbidrag för pensionstagare betalas till i 
Finland bosatta personer som fyllt 65 år. Rätt 
till vårdbidrag har också i Finland bosatta 
personer under 65 år som får invalidpension, 
rehabiliteringsstöd eller individuell förtids-
pension enligt folkpensionslagen, arbetspen-
sionslagarna, lagen om pension för riks-
dagsmän (329/1967) eller lagen om medlems 
av statsrådet rätt till pension och om familje-
pension efter honom (809/1977).  

Också när det gäller vårdbidrag för pen-
sionstagare har beloppet graderats i tre kate-
gorier utifrån personens hjälpbehov samt be-
hov av handledning och tillsyn eller utifrån 
de särskilda kostnader som personen har på 
grund av sin sjukdom eller skada. År 2006 
betalas som lägsta vårdbidrag för pensionsta-
gare 52,55 euro, förhöjt vårdbidrag 130,83 
euro och specialvårdbidrag 261,64 euro i 
månaden.  

Av dem som får vårdbidrag för pensionsta-
gare 2006 får ca 96 000 det lägsta vårdbidra-
get, 71 000 förhöjt vårdbidrag och 25 000 
specialvårdbidrag. Beloppet avvägs enligt 
den tid personen varit bosatt i Finland.  

Beloppet av vårdbidraget för pensionstaga-
re samt beloppet av vårdbidraget för barn och 
handikappbidraget justeras årligen så att det 
motsvarar förändringen i folkpensionsindex-
et. 

 
 
 

1.4. Bostadsbidrag för pensionstagare 

Syftet med bostadsbidrag enligt lagen om 
bostadsbidrag för pensionstagare (591/1978) 
är att sänka boendekostnaderna för pensions-
tagare med små inkomster. En person som 
har fyllt 65 år har rätt till bostadsbidrag för 
pensionstagare. Bostadsbidrag kan betalas 
också till en person i åldern 16—64 år som 
får folkpension enligt folkpensionslagen eller 
efterlevandepension enligt familjepensions-
lagen (38/1969) eller som får full invalidpen-
sion, arbetslöshetspension eller individuell 
förtidspension på basis av arbetspensionslag-
stiftningen. Rätt till bostadsbidrag har också 
den som på grundval av full arbetsoförmåga 
får i lag föreskriven olycksfallspension, liv-
ränta, invalidpension eller ersättning för in-
komstbortfall enligt olika lagar om olycks-
falls- eller trafikförsäkringar eller lagen om 
skada, ådragen i militärtjänst (404/1948). 
Också en förmån som motsvarar ovan nämn-
da förmåner och som betalas från utlandet 
berättigar till bostadsbidrag för pensionstaga-
re, likaledes som ett särskilt stöd på grundval 
av arbetsoförmåga enligt lagen om särskilt 
stöd till invandrare (1192/2002) samt pen-
sionstöd enligt lagen om pensionsstöd till 
vissa långtidsarbetslösa (39/2005). Bostads-
bidrag för pensionstagare beviljas inte perso-
ner som får allmänt bostadsbidrag.  

Bostadsbidraget för pensionstagare är 85 
procent av de skäliga boendekostnader som 
överstiger bassjälvriskandelen samt en til-
läggssjälvriskandel som fastställs på basis av 
inkomsterna. Den årliga bassjälvrisken är 
519,82 euro för alla pensionstagare 2006. Av 
de boendekostnader som ersätts avdras ut-
över bassjälvrisken en tilläggssjälvrisk som 
är 40 procent av den del som pensionstaga-
rens och dennas makes årsinkomst överstiger 
inkomstgränsen.  

Som boendekostnader beaktas hyran eller 
vederlaget för bostaden, tomthyra som beta-
las separat samt räntor på lån som upptagits i 
syfte att skaffa eller reparera en bostad. 
Dessutom beaktas för den som bor i eget eg-
nahemshus värme-, vatten- och underhålls-
kostnader enligt beloppen i de normer för 
kostnaderna som statsrådet årligen fastställer. 
Boendekostnaderna som beaktas i bostadsbi-
draget skall vara skäliga. Hyran för bostaden 
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får således inte överstiga gängse hyra för en 
motsvarande bostad på orten. Boendekostna-
derna får inte heller överskrida det maximi-
belopp av boendekostnaderna som fastställs 
separat. 

Fram till 1991 reglerades det maximibe-
lopp av boendekostnaderna som godkänns i 
bostadsbidraget för pensionstagare i lag. 
Därefter har statsrådet fastställt maximibe-
loppen. Sedan 1991 har maximibeloppen av 
boendekostnaderna också graderats regionalt 
med beaktande av skillnaderna i boendekost-
naderna mellan kommunerna. Kommungrup-
peringen i fråga om bostadsbidraget avviker 
från den kommungruppering som grundar sig 
på den allmänna dyrortsklassificeringen av 
kommunerna och som tillämpas t.ex. vid ut-
betalningen av folkpensioner. 

För närvarande är kommunerna indelade i 
tre olika grupper på basis av hur höga boen-
dekostnaderna är. Kommunerna i huvud-
stadsregionen, dvs. Esbo, Grankulla, Hel-
singfors och Vanda, hör till den dyraste 
kommungruppen, kommungrupp I. Av de 
övriga kommunerna bildar Björneborg, 
Borgå, Hyvinge, Joensuu, Jyväskylä, Kervo, 
Kouvola, Kuopio, Kyrkslätt, Lahtis, Lojo, 
Nurmijärvi, Reso, Riihimäki, Rovaniemi, 
Seinäjoki, Sibbo, Tammerfors, Tavastehus, 
Träskända, Tusby, Uleåborg, Vasa, Vichtis, 
Villmanstrand och Åbo kommungrupp II. 
Alla övriga kommuner hör till kommungrupp 
III.  

Enligt 13 § i lagen om bostadsbidrag för 
pensionstagare skall statsrådet årligen justera 
maximibeloppen av boendekostnaderna så att 
de motsvarar förändringen i folkpensionsin-
dex eller så att de tillräckligt väl motsvarar 
den förändring som allmänt har skett i boen-
dekostnaderna. Åren 1997—2004 justerades 
de tillämpade maximibeloppen av boende-
kostnaderna så att de motsvarade förändring-
en i folkpensionsindexet. Åren 2005 och 
2006 justerades maximibeloppen av boende-
kostnaderna så att de motsvarade förändring-
en i boendekostnaderna.  

De maximibelopp av boendekostnaderna 
som fastställts för 2006 är 5 619 euro per år i 
kommungrupp I, 5 167 euro per år i kom-
mungrupp II och 4 595 euro per år i kom-
mungrupp III. 

I augusti 2006 fick 40 343 personer bo-

stadsbidrag för pensionstagare på basis av de 
maximala boendekostnaderna. Detta var 23,6 
procent av alla bidragstagare. Relativt sett 
flest överskridingar av maximibeloppen 
fanns i kommuner i kommungrupp I, i ge-
nomsnitt 30,7 procent av bidragstagarna. 
Nästan lika ofta överskreds maximibeloppet 
av boendekostnaderna i kommuner i kom-
mungrupp II, i genomsnitt hos 27,1 procent 
av bidragstagarna. I övriga kommuner var 
andelen överskridningar i genomsnitt 19,7 
procent. 

Beloppet av bostadsbidraget för pensions-
tagare justeras enligt lagen med två års inter-
valler, om det inte har skett en betydande 
förändring i bidragstagarens boendekostna-
der eller årsinkomster före det. Bostadsbidra-
get justeras avvikande från den normala ju-
steringstiden om bidragstagarens årliga bo-
endekostnader har förändrats minst 155 euro 
eller om bidragstagarens årsinkomster har 
stigit med minst 776 euro eller sjunkit med 
minst 388 euro 2006.  

 
 
 

2.  Föreslagna ändringar  

2.1. Allmänt 

Finlands pensionssystem består av ett in-
komstrelaterat arbetspensionssystem och ett 
pensionsavhängigt folkpensionssystem. Av-
sikten är att också en del av pensionstagarnas 
boendekostnader skall täckas med folkpen-
sionen och arbetspensionen. Betydande änd-
ringar har gjorts i pensionssystemet i Finland 
efter 1995. I folkpensionen, som ger ett mi-
nimiskydd, har både indexjusteringar och ni-
våhöjningar gjorts. Det sammanlagda belop-
pet av de senaste nivåhöjningarna som gjorts 
i juni 2001, mars 2005 och september 2006 
är 24,28 euro. På grund av slopandet av dyr-
ortsklassificeringen av kommunerna har det 
dessutom föreslagits att den folkpension som 
betalas i kommunerna i andra dyrortsklassen 
skall höjas från ingången av 2008 till samma 
nivå som den pension som betalas i kommu-
nerna i första dyrortsklassen. Nivåhöjningar 
har gjorts i folkpensionen och i vissa förmå-
ner som är bundna till folkpensionsbeloppet. 
Beloppen av handikappförmånerna har under 
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dessa år justerats i motsvarighet till föränd-
ringen i folkpensionsindexet.  

I propositionen föreslås åtgärder för eko-
nomiskt bidrag till gravt handikappade eller 
sjuka personer samt för bidrag för boende-
kostnaderna för personer med liten pension. 
Åtgärder som förbättrar nivån på socialskyd-
det för barn, handikappade och pensionstaga-
re inriktas på dem som får specialvårdbidrag 
för barn, specialhandikappbidrag enligt lagen 
om handikappbidrag samt specialvårdbidrag 
för pensionstagare.  

 
 

2.2. Höjningen av handikappförmånerna 

Enligt lagen är syftet med handikappför-
månerna att ersätta en person förutom för 
skada eller men också för de särskilda kost-
nader som beror på sjukdom eller skada och 
som han eller hon själv svarar för. Till dessa 
kostnader hör t.ex. kostnader för nödvändig 
vård och avgifter för tjänster. En höjning av 
bidragen till de gravast handikappade förbätt-
rar dessa personers möjligheter att klara sig 
med öppenvårdstjänster. Därmed stöds också 
lika möjligheter för gravt handikappade att 
delta i samhället. En höjning av det special-
handikappbidrag som betalas för den tid in-
validpensionen är vilande sporrar dessutom 
personer med invalidpension att söka sig till 
förvärvsarbete. Genom förvärvsarbete blir 
den handikappade berättigad till inkomstrela-
terat socialskydd på samma sätt som andra 
arbetande personer.  

Specialvårdbidraget för barn inriktas på så-
dana gravt handikappade barn vilkas vård 
och rehabilitering orsakar en betydande eko-
nomisk belastning på grund av ett i det när-
maste fortlöpande behov av hjälp och tillsyn. 
På detta sätt underlättas också föräldrarnas 
engagemang i vården och omsorgen om ett 
sjukt eller handikappat barn. 

Befolkningens stigande medelålder syns i 
form av en ökning av antalet personer som 
får vårdbidrag för pensionstagare. Med hjälp 
av vårdbidraget för pensionstagare främjas 
de äldres möjligheter att klara sig hemma 
med öppenvårdstjänster så länge som möj-
ligt. 

I propositionen föreslås att en nivåhöjning 
görs i specialvårdbidraget för barn, special-

handikappbidraget enligt lagen om handi-
kappbidrag samt specialvårdbidraget för pen-
sionstagare. Nivåhöjningen är 15 euro enligt 
indexnivån 2006. Till följd av denna nivå-
höjning stiger beloppet av specialbidraget för 
barn och för bidragstagare enligt lagen om 
handikappbidrag vid ingången av 2007 till 
355,03 euro per månad och för pensionstaga-
re till 276,64 euro per månad. Vårdbidraget 
för pensionstagare avvägs enligt den tid per-
sonen varit bosatt i Finland på motsvarande 
sätt som folkpensionen.  

Förutom nivåhöjningen görs också den 
normala indexjusteringen i specialbidragen 
2007. Hur stor den totala höjningen av speci-
albidragen blir är därmed beroende av storle-
ken på de indexjusteringar som görs samti-
digt. Den indexförhöjning som görs vid in-
gången av 2007 har preliminärt uppskattats 
till ca 1,7 procent. 

I syfte att genomföra nivåhöjningarna före-
slås att 2 § 3 mom. i lagen om vårdbidrag för 
barn, 2 § 1 mom. 1 punkten i lagen om han-
dikappbidrag och 30 a § 1 mom. 1 punkten i 
folkpensionslagen ändras. De belopp som fö-
reslås i lagarna motsvarar nivån på folkpen-
sionsindex 2001. 

 
 

2.3. Justering av maximibeloppen av bo-
endekostnaderna  

I en ekonomiskt svår situation befinner sig 
i synnerhet pensionstagare som bor på hyra. 
Deras situation skulle bli bättre om de god-
tagbara maximibeloppen av boendekostna-
derna höjs. Boendekostnaderna är speciellt 
stora för sådana pensionärer med små in-
komster som bor ensamma i en hyresbostad i 
huvudstadsregionen eller i någon annan stor 
stad. Boendekostnaderna för personer som 
bor i servicebostäder överskrider också ofta 
det maximibelopp av kostnaderna som kan 
godkännas. Största delen av dem som måste 
klara sig med en liten arbets- eller folkpen-
sion är äldre kvinnor.  

Enligt 13 § i lagen om bostadsbidrag för 
pensionstagare skall de maximibelopp av bo-
endekostnaderna som godkänns i bostadsbi-
draget för pensionstagare årligen justeras ge-
nom en förordning av statsrådet. Det är dock 
ändamålsenligt att maximibeloppen av boen-



 RP 164/2006 rd 
  

 

6

dekostnaderna justeras genom en lag som 
träder i kraft från ingången av 2007 och som 
innehåller både den årliga justeringen i en-
lighet med förordningen och nivåjusteringen 
av maximibeloppen av boendekostnaderna. 

Det föreslås att maximibeloppen av boen-
dekostnaderna höjs med sammanlagt 4,6 pro-
cent i kommunerna i kommungrupperna I 
och II. I dessa kommuner överskrider boen-
dekostnaderna för fler än var fjärde bostads-
bidragstagare det maximibelopp av kostna-
derna som fastställts av statsrådet. I övriga 
kommuner, i vilka den andel som överskrider 
maximibeloppet inte är lika stor, föreslås att 
maximibeloppen höjs med sammanlagt 3,2 
procent. I de föreslagna höjningarna utgör 
den andel som motsvarar den årliga juster-
ingen 1,8 procentenheter. 

Från ingången av 2007 är maximibeloppet 
av boendekostnaderna 5 878 euro per år i 
kommuner i kommungrupp I, 5 406 euro per 
år i kommuner i kommungrupp II och 4 742 
euro per år i kommuner i kommungrupp III. 
Det föreslås att riksdagen föreläggs en lag 
om de maximibelopp av boendekostnaderna 
som godkänns i bostadsbidraget för pen-
sionstagare 2007. 

Pensionstagarnas löpande bostadsbidrag 
vid ingången av 2007 justeras följande gång i 
samband med den regelbundet återkomman-
de normala justeringen av bostadsbidraget el-
ler i samband med någon annan justering. 
Största delen av dem som får bostadsbidrag 
för pensionstagare bor i hyres- eller service-
bostäder. Hyrorna för dessa justeras i all-
mänhet i början av året. Också vederlagen för 
aktiebostäder justeras i allmänhet i början av 
året. Av denna orsak kommer nästan 40 pro-
cent av alla regelbundet återkommande ju-
steringar av bostadsbidraget att infalla under 
årets första månader.  

I samband med de ändringar som görs i sy-
stemet för utbetalning av bostadsbidrag för 
pensionstagare vid ingången av 2007 kom-
mer man att börja betala bostadsbidraget må-
nadens fjärde dag till alla pensionstagare. 
Genom denna ändring säkerställer man att 
alla bidragstagare får bostadsbidraget på en-
hetliga grunder och så tidigt som möjligt med 
tanke på betalningen av hyran eller vederla-
get.   

 

3.  Proposi t ionens konsekvenser 

3.1. Statsekonomiska konsekvenser 

Höjningen av specialvårdbidraget för barn 
med 15 euro per månad ökar förmånsutgif-
terna med ca 0,6 miljoner euro 2007. Ut-
giftsökningen för specialhandikappbidraget 
uppgår till ca 0,5 miljoner euro och för spe-
cialvårdbidraget för pensionstagare till ca 4,8 
miljoner euro. Nivåhöjningen av handikapp-
förmånerna ökar alltså utgifterna för förmå-
nerna med sammanlagt ca 5,9 miljoner euro 
2007. Utgiftsökningen finansieras med 
statsmedel. 

Justeringen av maximibeloppet av boende-
kostnaderna när det gäller bostadsbidraget 
för pensionstagare ökar utgifterna för bo-
stadsbidraget med ca 7,7 miljoner euro per 
år, varav nivåjusteringens andel utgör ca 4,6 
miljoner euro. Bostadsbidraget för pensions-
tagare justerar vartannat år. Av denna orsak 
är förslagets konsekvenser för utgifterna för 
förmånerna ca hälften av de totala konse-
kvenserna 2007, dvs. ca 4,0 miljoner euro, 
varav nivåjusteringens andel utgör ca 2,4 
miljoner euro. Utgifterna för bostadsbidraget 
för pensionstagare finansieras med statsme-
del. 

 
3.2. Konsekvenser för förmånstagarnas 

ställning 

Nivåhöjningen av specialvårdbidraget för 
barn förbättrar den ekonomiska ställningen 
för uppskattningsvis 3 100 barnfamiljer 
2007. Nivåhöjningen ökar också inkomsterna 
för dem som får specialhandikappbidrag och 
specialvårdbidrag för pensionstagare med 15 
euro i månaden. Ca 2 900 personer beräknas 
få specialhandikappbidrag 2007 och ca 
26 400 personer få specialvårdbidrag för 
pensionstagare. 

Handikappförmånerna är skattefri inkomst 
och därför minskar beskattningen inte belop-
pet av nivåhöjningen. Sökandens inkomster 
och egendom beaktas inte vid beviljandet av 
handikappförmåner och därför innebär even-
tuella höjningar av andra bidrag eller ökning-
ar i sökandens eller familjens förvärvsin-
komster inte att bidraget minskar. När det 
gäller andra förmåner är handikappförmåner-
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na prioriterade inkomster som inte påverkar 
beloppet av andra förmåner. 

Av dem som får specialvårdbidrag för barn 
var över hälften, dvs. 59 procent, pojkar vid 
utgången av 2005. Av dem som fick special-
handikappbidrag var 55 procent män. Av ni-
våhöjningarna av handikappförmånerna gäll-
er 80 procent dem som får specialvårdbidrag 
för pensionstagare. Av dem var andelen 
kvinnor ca 61 procent vid utgången av 2005.  

Justeringen av maximibeloppet av boende-
kostnaderna beräknas höja beloppet av det 
bostadsbidrag som betalas i kommuner i 
kommungrupp I med högst ca 11 euro per 
månad, om bidragstagarens inkomster är 
oförändrade. I kommuner i kommungrupp II 
är höjningen av bostadsbidraget på motsva-
rande sätt ca 10 euro per månad och i kom-
muner i kommungrupp III högst ca 4,5 euro 
per månad.  

När bostadsbidraget justeras beaktas bi-
dragstagarens samtliga inkomster enligt situ-
ationen vid justeringstidpunkten. De index-
förhöjningar av pensionerna som görs mellan 
justeringarna och nivåhöjningarna av folk-
pensionen minskar därmed beloppet av bo-
stadsbidraget. I och med att inkomstökningar 
beaktas kommer höjningen i bostadsbidrags-
beloppet därmed att bli mindre än vad som 
föreslås ovan eller sjunka på grund av juster-
ingen av maximibeloppet av boendekostna-
derna.  

Justeringen av maximibeloppet av boende-
kostnaderna beräknas gälla sammanlagt ca 
41 000 bidragstagare. Av dessa hör 8 000 till 
kommungrupp I, 14 500 till kommungrupp II 
och 18 500 till kommungrupp III. Kvinnor-
nas andel är ca två tredjedelar.  

 
4.  Beredningen av proposit ionen 

Propositionen har beretts vid social- och 

hälsovårdsministeriet i samarbete med Folk-
pensionsanstalten. Miljöministeriet och fi-
nansministeriet har hörts i samband med be-
redningen.  

 
5.  Samband med andra proposi -

t ioner 

Propositionen hänför sig till budgetproposi-
tionen för 2007 och avses bli behandlad i 
samband med den.  

Riksdagen behandlar som bäst regeringens 
proposition med förslag till folkpensionslag, 
lag om handikappförmåner och lag om bo-
stadsbidrag för pensionstagare samt till vissa 
lagar som har samband med dem (RP 
90/2006 rd). I propositionen, som syftar till 
att göra lagstiftningen tydligare, föreslås att 
en ny folkpensionslag, en lag om handikapp-
förmåner och en lag om bostadsbidrag för 
pensionstagare stiftas. Dessutom föreslås att 
folkpensionerna i samtliga kommuner skall 
betalas till samma belopp som i den första 
dyrortsklassen. De nya lagarna avses träda i 
kraft vid ingången av 2008. De ändringar i 
beloppet av specialvårdbidraget för barn, 
specialhandikappbidraget enligt lagen om 
handikappbidrag samt specialvårdbidraget 
för pensionstagare som i denna proposition 
föreslås träda i kraft vid ingången av 2007 
skall i riksdagen beaktas vid behandlingen av 
lagförslaget om handikappförmåner i ovan 
nämnda proposition. 

 
6.  Ikraft trädande 

Lagarna föreslås träda i kraft den 1 januari 
2007. 

 
Med stöd av vad som anförts ovan före-

läggs Riksdagen följande lagförslag: 
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Lagförslagen 
 
 
 

 

1. 
 

Lag 

om ändring av 2 § i lagen om vårdbidrag för barn 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen av den 4 juli 1969 om vårdbidrag för barn (444/1969) 2 § 3 mom., sådant det 

lyder i lag 730/2001, som följer: 
 
 

2 §  
— — — — — — — — — — — — — —  

Är det i 1 mom. nämnda behovet av vård 
och rehabilitering, jämte därav föranledd be-
lastning, synnerligen stort, betalas i vårdbi-
drag 335,69 euro per månad.  

——— 
Denna lag träder i kraft den    20  . 
När denna lag träder i kraft ändras utan an-

sökan vårdbidraget för en person som får 

specialvårdbidrag för barn så att det överens-
stämmer med denna lag. Om ändring av bi-
draget ges beslut på begäran. 

Det belopp som anges i denna lag motsva-
rar det poängtal för folkpensionsindexet en-
ligt vilket beloppet av de folkpensioner som 
betalts ut i januari 2001 har beräknats. 

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

————— 
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2. 
 

Lag 

om ändring av 2 § i lagen om handikappbidrag 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen av den 5 februari 1988 om handikappbidrag (124/1988) 2 § 1 mom. 1 punk-

ten, sådan den lyder i lag 729/2001, som följer: 
 
 

2 § 
Till den vars funktionsförmåga på grund av 

sjukdom eller skada kan bedömas vara ned-
satt åtminstone ett år utan avbrott betalas i 
ersättning för men, behövlig hjälp, service 
och särskilda kostnader ett handikappbidrag, 
som  

1) om han eller hon är gravt handikappad 
eller om han eller hon i ett flertal personliga 
rutiner är i behov av daglig, tidskrävande 
hjälp av någon annan eller i betydande ut-
sträckning av regelbunden handledning eller 
tillsyn, eller om sjukdomen eller skadan vål-
lar honom eller henne synnerligen betydande 
särskilda kostnader, utgör 335,69 euro i må-
naden,  

— — — — — — — — — — — — — —  
——— 

Denna lag träder i kraft den      20  . 
När denna lag träder i kraft ändras utan an-

sökan handikappbidraget för en person som 
får specialhandikappbidrag så att det över-
ensstämmer med denna lag. Om ändring av 
bidraget ges beslut på begäran. 

Det belopp som anges i denna lag motsva-
rar det poängtal för folkpensionsindexet en-
ligt vilket beloppet av de folkpensioner som 
betalts ut i januari 2001 har beräknats. 

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

————— 
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3. 
 

Lag 

om ändring av 30 a § i folkpensionslagen 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i folkpensionslagen av den 8 juni 1956 (347/1956) 30 a § 1 mom. 1 punkten, sådan 

den lyder i lag 724/2001, som följer: 
 

30 a §  
Till en person vars funktionsförmåga på 

grund av sjukdom eller skada kan bedömas 
vara nedsatt åtminstone ett år utan avbrott 
och som antingen har fyllt 65 år eller får in-
validitetspension enligt denna lag, full inva-
lidpension eller individuell förtidspension en-
ligt de lagar som nämns i 8 § 4 mom. lagen 
om pension för arbetstagare eller någon an-
nan motsvarande pension på grundval av ett 
arbets- eller tjänsteförhållande eller invalid-
pension eller individuell förtidspension enligt 
lagen om pension för riksdagsmän 
(329/1967) eller lagen om medlems av stats-
rådet rätt till pension och om familjepension 
efter honom (870/1977) eller särskilt stöd på 
grundval av arbetsoförmåga enligt lagen om 
särskilt stöd till invandrare (1192/2002), be-
talas i ersättning för behövlig vård och servi-
ce eller särskilda kostnader vårdbidrag för 
pensionstagare, som   

1) om han eller hon är i behov av ständig 
vård och tillsyn eller sjukdomen eller skadan 
vållar honom eller henne synnerligen bety-
dande särskilda kostnader, utgör 3 138,84 
euro om året,  

— — — — — — — — — — — — — —  
——— 

 
Denna lag träder i kraft den  20  . 
När denna lag träder i kraft ändras utan an-

sökan vårdbidraget för en person som får 
specialvårdbidrag för pensionstagare så att 
det överensstämmer med denna lag. Om änd-
ring av bidraget ges beslut på begäran. 

Det belopp som anges i denna lag motsva-
rar det poängtal för folkpensionsindexet en-
ligt vilket beloppet av de folkpensioner som 
betalts ut i januari 2001 har beräknats. 

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

————— 
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4. 
 

Lag 

om maximibeloppet av de boendekostnader som godkänns vid fastställande av bostadsbidrag 
för pensionstagare 2007 

 
I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 
 

1 § 
Utan hinder av vad som bestäms i 3 och 13 

§ i lagen om bostadsbidrag för pensionstaga-
re (591/1978) är maximibeloppet av de bo-
endekostnader som godkänns vid fastställan-
de av bostadsbidrag för pensionstagare 2007 
följande belopp per år, beroende på bosta-
dens läge:  

 
 

Bostaden belägen i euro/år 
  
Esbo, Grankulla, Helsingfors 
eller Vanda 
 

5 878 

Björneborg, Borgå, Hyvinge, 
Joensuu, Jyväskylä, Kervo, 

5 406 

Kouvola, Kuopio, Kyrkslätt, 
Lahtis, Lojo, Nurmijärvi, Reso, 
Riihimäki, Rovaniemi, Seinä-
joki, Sibbo, Tammerfors, Ta-
vastehus, Träskända, Tusby, 
Uleåborg, Vasa, Vichtis, Vill-
manstrand eller Åbo  
 
Övriga kommuner 4 742 

 
 

2 § 
Denna lag träder i kraft den  20  . 
Åtgärder som verkställigheten av lagen 

förutsätter får vidtas innan lagen träder i 
kraft. 

————— 

Helsingfors den 29 september 2006  

 
Republikens President 

TARJA HALONEN 

 
 
 
 

Omsorgsminister Liisa Hyssälä 
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Bilaga 
Parallelltexter 

 
 

1. 
 

Lag 

om ändring av 2 § i lagen om vårdbidrag för barn 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen av den 4 juli 1969 om vårdbidrag för barn (444/1969) 2 § 3 mom., sådant det 

lyder i lag 730/2001, som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

2 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Är det i 1 mom. nämnda behovet av vård 
och rehabilitering, jämte därav föranledd 
belastning, synnerligen stort, betalas i vård-
bidrag 321,51 euro per månad. 

2 §  
— — — — — — — — — — — — — —  

Är det i 1 mom. nämnda behovet av vård 
och rehabilitering, jämte därav föranledd 
belastning, synnerligen stort, betalas i vård-
bidrag 335,69 euro per månad.  

——— 
Denna lag träder i kraft den    20  . 
När denna lag träder i kraft ändras utan 

ansökan vårdbidraget för en person som får 
specialvårdbidrag för barn så att det över-
ensstämmer med denna lag. Om ändring av 
bidraget ges beslut på begäran. 

Det belopp som anges i denna lag mot-
svarar det poängtal för folkpensionsindexet 
enligt vilket beloppet av de folkpensioner 
som betalts ut i januari 2001 har beräknats. 

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

——— 
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2. 
 

Lag 

om ändring av 2 § i lagen om handikappbidrag 

 
I enlighet med riksdagens beslut 

ändras i lagen av den 5 februari 1988 om handikappbidrag (124/1988) 2 § 1 mom. 1 punkten, 
sådan den lyder i lag 729/2001, som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

2 § 
Till den vars funktionsförmåga på grund 

av sjukdom eller skada kan bedömas vara 
nedsatt åtminstone ett år utan avbrott beta-
las i ersättning för men, behövlig hjälp, ser-
vice och särskilda kostnader ett handikapp-
bidrag, som 

1) om han eller hon är gravt handikappad 
eller om han eller hon i ett flertal personliga 
rutiner är i behov av daglig, tidskrävande 
hjälp av någon annan eller i betydande ut-
sträckning av regelbunden handledning el-
ler tillsyn, eller om sjukdomen eller skadan 
vållar honom eller henne synnerligen bety-
dande särskilda kostnader, utgör 321,51 
euro i månaden, 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

2 § 
Till den vars funktionsförmåga på grund 

av sjukdom eller skada kan bedömas vara 
nedsatt åtminstone ett år utan avbrott beta-
las i ersättning för men, behövlig hjälp, ser-
vice och särskilda kostnader ett handikapp-
bidrag, som  

1) om han eller hon är gravt handikappad 
eller om han eller hon i ett flertal personliga 
rutiner är i behov av daglig, tidskrävande 
hjälp av någon annan eller i betydande ut-
sträckning av regelbunden handledning el-
ler tillsyn, eller om sjukdomen eller skadan 
vållar honom eller henne synnerligen bety-
dande särskilda kostnader, utgör 335,69 
euro i månaden,  
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Denna lag träder i kraft den      20  . 
När denna lag träder i kraft ändras utan 

ansökan handikappbidraget för en person 
som får specialhandikappbidrag så att det 
överensstämmer med denna lag. Om änd-
ring av bidraget ges beslut på begäran. 

Det belopp som anges i denna lag mot-
svarar det poängtal för folkpensionsindexet 
enligt vilket beloppet av de folkpensioner 
som betalts ut i januari 2001 har beräknats. 

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

——— 
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3. 
 

Lag 

om ändring av 30 a § i folkpensionslagen 

 
I enlighet med riksdagens beslut 

ändras i folkpensionslagen av den 8 juni 1956 (347/1956) 30 a § 1 mom. 1 punkten, sådan den 
lyder i lag 724/2001, som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

30 a §  
Till en person vars funktionsförmåga på 

grund av sjukdom eller skada kan bedömas 
vara nedsatt åtminstone ett år utan avbrott 
och som antingen har fyllt 65 år eller får in-
validitetspension enligt denna lag, full inva-
lidpension eller individuell förtidspension 
enligt de lagar som nämns i 8 § 4 mom. la-
gen om pension för arbetstagare eller någon 
annan motsvarande pension på grundval av 
ett arbets- eller tjänsteförhållande eller in-
validpension eller individuell förtidspension 
enligt lagen om pension för riksdagsmän 
(329/1967) eller lagen om medlems av 
statsrådet rätt till pension och om familje-
pension efter honom (870/1977) eller sär-
skilt stöd på grundval av arbetsoförmåga 
enligt lagen om särskilt stöd till invandrare 
(1192/2002), betalas i ersättning för behöv-
lig vård och service eller särskilda kostna-
der vårdbidrag för pensionstagare, som  

1) om han eller hon är i behov av ständig 
vård och tillsyn eller sjukdomen eller ska-
dan vållar honom eller henne synnerligen 
betydande särskilda kostnader, utgör 
2 968,68 euro om året, 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

30 a § 
Till en person vars funktionsförmåga på 

grund av sjukdom eller skada kan bedömas 
vara nedsatt åtminstone ett år utan avbrott 
och som antingen har fyllt 65 år eller får in-
validitetspension enligt denna lag, full inva-
lidpension eller individuell förtidspension 
enligt de lagar som nämns i 8 § 4 mom. la-
gen om pension för arbetstagare eller någon 
annan motsvarande pension på grundval av 
ett arbets- eller tjänsteförhållande eller in-
validpension eller individuell förtidspension 
enligt lagen om pension för riksdagsmän 
(329/1967) eller lagen om medlems av 
statsrådet rätt till pension och om familje-
pension efter honom (870/1977) eller sär-
skilt stöd på grundval av arbetsoförmåga 
enligt lagen om särskilt stöd till invandrare 
(1192/2002), betalas i ersättning för behöv-
lig vård och service eller särskilda kostna-
der vårdbidrag för pensionstagare, som   

1) om han eller hon är i behov av ständig 
vård och tillsyn eller sjukdomen eller ska-
dan vållar honom eller henne synnerligen 
betydande särskilda kostnader, utgör 
3 138,84 euro om året,  

 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
 

Denna lag träder i kraft den  20  . 
När denna lag träder i kraft ändras utan 

ansökan vårdbidraget för en person som får 
specialvårdbidrag för pensionstagare så att 
det överensstämmer med denna lag. Om 
ändring av bidraget ges beslut på begäran. 

Det belopp som anges i denna lag mot-
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svarar det poängtal för folkpensionsindexet 
enligt vilket beloppet av de folkpensioner 
som betalts ut i januari 2001 har beräknats. 

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

——— 
 

 
 
 


