
FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING
Utgiven i Helsingfors den 31 januari 2012

Jord- och skogsbruksministeriets beslut

43/2012

om maximiinkomstgränser enligt skoltlagen

Utfärdat i Helsingfors den 23 januari 2012

Med stöd av 5 § 3 mom. i skoltlagen av den 24 februari 1995 (253/1995)beslutar jord- och
skogsbruksministeriet:

1 §
Vid beviljande av stöd enligt skoltlagen

kan inkomsterna av annan företagsverksam-
het än sådan som avses i skoltlagen inte
överstiga 42 600 euro om året. Makarnas
motsvarande inkomster får inte överstiga
55 900 euro.

Maximibeloppen av totalinkomsterna en-
ligt 1 mom. höjs med 2 100 euro för varje
barn i det ansökande hushållet, som inte har
fyllt 18 år före utgången av det kalenderår
under vilket stöd söks.

2 §
Med inkomster avses i detta beslut i stats-

beskattningen skattepliktiga totala inkomster
minskade med kostnaderna för inkomstens
förvärvande. Som inkomster betraktas dock
inte arbetslöshetsförmån enligt lagen om ut-
komstskydd för arbetslösa (1290/2002), löne-
inkomst från renbeteslag och inte sådana in-
komster som klart kan anses vara av tillfällig
natur.

3 §
Inkomsterna uträknas på grundval av de

skattepliktiga inkomster vid den senaste verk-
ställda beskattningen före den tidpunkt då
ärendet anhängiggörs, dock med beaktande
av uppskattade förändringar eller föränd-
ringar som annars kan konstateras ha skett i
inkomsterna.

4 §
Beloppet av i statsbeskattningen skatte-

pliktiga inkomster som sammanslutningar får
ska anses motsvara inkomsterna för den som
har de största inkomsterna av delägarna eller
medlemmarna i sammanslutningen och den-
nes make.

5 §
Detta beslut träder i kraft den 31 januari

2012.
Detta beslut tillämpas på ansökningar som

blir anhängiga efter beslutets ikraftträdande.

Helsingfors den 23 januari 2012

Jord- och skogsbruksminister Jari Koskinen

Konsultativa tjänstemannen Sirpa Karjalainen
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Mädd- da meä´cctäällministeria tu´mmstõk  

sää´mlää´jj mie´lddsai jäänmõspuåđraajin  

U´vddum He´lssnest tä´lvvmannu 23 peei´v 2012 

————— 
 

Mädd- da meä´cctäällministeria tu´mmai tä´lvvmannu 24 peei´v 1995 u´vddum sää´mlää´jj 
(253/1995) 5 §:f 3 momeent nuäjin: 
 

1 § 
Sää´mlää´jj mielddsai tuärjjõõžžid 

miõttâmpoodd jee´res ku sää´mlää´jjest 
jurddum põõr¦âstuejjumuužžâst vuõ¿¿um 
puåtti vuei´tte lee´d jäänmõsân 42 600 
eu´rred ee´jjest. Pie´llkuei´mi peä´lest 
seämmaååraš õ´httela´s®®uum puåtti vuä´¿¿e 
lee´d jäänaš 55 900 eu´rred.  

Ooudpeä´lnn 1 momeentest jurddum 
obbpuåttji jäänmõsmie´rid pââ´jeed 2 100 
eeu´rin juâkksast ooccipiârkådda kuulli 
päärnast, kåå´tt i´llakku tiuddâm 18 ee´®®ed 
tõn ka´lndaree´jj loopp mõõnee´st, kuä´ss 
tuärjjõõzz occât.  
 

2 § 
Puåđin  juu´rdet tän tu´mmstõõ¦¦âst 

valdiapiiđâst piiđvuâlaž obbpuåttjid, ko´st liâ 
®ie´ppuum  puåttji ha´ŋ®®õõzzâst šõddâm 
kuul. Puåttjen jeät õ´nnu 
tuâite´mvuõđstaanlää´jj (1290/2002) 
mie´lddsa tuâite´mvuõttouddõõzz, 
paal¦âskoo´ddin vuõ¿¿um pä´l®®puåtti jeät-

ka ni nåkkam puåttjid, koid vuei´tet ®iõččâd 
čiõlggsânji pooddi mie´ldd šõddi tuâjjan.  
 

3 § 
Puåtti tuõđât ää´šš ®iõtt´tõõllâm 

pue´ttemääi´j  oudldum mââimõõžžâst 
tuåimtum piiđâst tuõttum piiđvuâlaž puåttji 
vuâđast, lokku vää´ldee´l seârvvna 
ärvvtõllum le´be mudoi tuõttâmnalla åårrai 
puõttjin šõddâm muuttõõzzid.  
 

4 § 
Õhttsažkoo´ddi valdiapiiđâst piiđvuâla 

puåttji mie´rren vää´ldet lokku tõn  
õhttsažkåå´dd vue´ssbeä´l le´be vuässla da 
suu pie´llkuei´mes puåtti, koon puåtti liâ 
šuurmõs.  
 

5 § 
Tät tu´mmstõk puätt viõ´®®e tä´lvvmannu 

31 peei´v 2012. 
Tän tu´mmstõõ¦¦ suåvvtet ooccmõõžžid, 

kook puä´tte ®iõtt´tõõllâm vuâlla, te´l ko 
tu´mmstõk lij puättam viõ´®®e. 

   
He´lssnest tä´lvvmannu 23 peei´v 2012 

 
 
 

Mädd- da meä´cctäällminister Jari Koskinen  

 
 

Saa¦¦stõõlli ve´rªªooumaž  Sirpa Karjalainen 
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