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1107/2016

Lag
om ändring av lagen om utkomststöd

I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i lagen om utkomststöd (1412/1997) 17 a §, sådan den lyder i lag 815/2015,
ändras 4 § 2 mom., 11 § 2 mom. 5 och 6 punkten, 14 d § 1 mom. samt 18, 18 a och

18 b §, 
sådana de lyder, 4 § 2 mom., 14 d § 1 mom. samt 18 a och 18 b § i lag 815/2015, 11 §

2 mom. 5 punkten i lag 940/2014, 11 § 2 mom. 6 punkten i lag 49/2005 och 18 § delvis
ändrad i lag 815/2015, samt

fogas till 5 a §, sådan den lyder i lagarna 815/2015 och  1108/2016, ett nytt 5 mom., till
11 § 2 mom., sådant det lyder i lagarna 49/2005, 1218/2005, 583/2007 och 940/2014, en
ny 7 punkt, till 14 §, sådan den lyder i lag 815/2015, ett nytt 3 mom. och till lagen nya 18
d—18 f § och en ny 25 §, i stället för den 25 § som upphävts genom lag 815/2000, som
följer:

4 §

Verkställighet

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
I en kommun sköts uppgifterna enligt denna lag av ett sådant av kommunen utsett kol-

legialt organ (det kommunala organet) som avses i 6 § i socialvårdslagen (710/1982). I
fråga om det grundläggande utkomststöd som avses i 7 § i denna lag sköts dock uppgif-
terna enligt denna lag av Folkpensionsanstalten. Denna lag innehåller bestämmelser om
de bestämmelser i socialvårdslagstiftningen som Folkpensionsanstalten tillämpar när den
sköter uppgifter enligt denna lag.

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

5 a §

Förskott som ska betalas till Folkpensionsanstalten för att täcka det grundläggande 
utkomststödet samt fastställande och betalning av förskott

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Vad som i denna paragraf föreskrivs om förskott som ska betalas till Folkpensionsan-

stalten för att täcka det grundläggande utkomststödet och om betalning av förskott ska
också tillämpas när statlig ersättning betalas till Folkpensionsanstalten med stöd av 44 och
46 § samt 51 § 1 mom. i lagen om främjande av integration (1386/2010). Det förskott för
januari som avses i detta moment ska dock betalas den första vardagen i januari.
RP 217/2016
ShUB 33/2016
RSv 183/2016
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11 §

Inkomster som skall beaktas

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

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
5) kostnadsersättning enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa eller lagen om of-

fentlig arbetskrafts- och företagsservice, ersättning för uppehälle enligt lagen om Folkpen-
sionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner (566/2005),
förhöjningsdel enligt 6 kap. 3 b § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa, skillnaden mel-
lan förhöjd förtjänstdel som avses i den paragrafen och förtjänstdel som avses i 2 § 1 mom.
i det kapitlet samt arbetsmarknadsstödets förhöjningsdel enligt 7 kap. 5 § i den lagen,

6) sådana ersättningar och inkomster som avses i 8 §, och inte heller
7) sådant ekonomiskt stöd som avses i 35 § och 36 § 1 mom. 2 punkten och sådant eko-

nomiskt stöd för tryggande av boende och försörjning i eftervården som avses i 76 a § i
barnskyddslagen (417/2007).

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

14 §

Ansökan om utkomststöd

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
En kommun kan bevilja förebyggande utkomststöd för att trygga brådskande och nöd-

vändig hjälp oberoende av vad som i 2 mom. föreskrivs om beslut om grundläggande ut-
komststöd.

14 d §

Överföring av ett ärende som gäller utkomststöd från Folkpensionsanstalten till 
kommunen

Folkpensionsanstalten ska på begäran av sökanden utan dröjsmål sända ansökan till den
kommun som är behörig i ärendet efter att utifrån ansökan ha fattat ett beslut om grund-
läggande utkomststöd, om sökanden i sin ansökan uppger andra utgifter än sådana som
nämns i 7 a eller 7 b §.

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

18 §

Justering av utkomststödet

Utkomststödet justeras om en persons eller familjs förhållanden eller behov av stöd för-
ändras eller har förändrats. För sökanden görs en ny beräkning i enlighet med 6 § som ska
motsvara de förändrade förhållandena och gälla tidsperioden för de förändrade förhållan-
dena.

Folkpensionsanstalten får justera det grundläggande utkomststödets belopp utan att st-
ödmottagaren har meddelat att det skett förändringar i förhållandena eller behovet av stöd.
Bestämmelser som gäller hörande av stödmottagaren finns i 34 § i förvaltningslagen
(434/2003).

Folkpensionsanstalten får justera det grundläggande utkomststödets belopp utan ett sär-
skilt beslut, om justeringen av förmånen beror på godkännande av en utgift som i sin hel-
het täcks med det grundläggande utkomststödet och gäller den tid för vilken sökanden re-
dan har fått ett positivt beslut om grundläggande utkomststöd, eller om förmånen justeras
med stöd av 9 a §.
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18 a §

Utlämnande av sekretessbelagda uppgifter

Folkpensionsanstalten har trots sekretessbestämmelserna rätt att av en kommunal soci-
alvårdsmyndighet på begäran avgiftsfritt få uppgifter och utredningar som finns hos den
kommunala socialvårdsmyndigheten och som är nödvändiga för behandlingen och avgö-
randet av ett utkomststödsärende som handläggs vid Folkpensionsanstalten.

Bestämmelser om en kommunal socialvårdsmyndighets rätt att av Folkpensionsanstal-
ten på begäran få de uppgifter som är nödvändiga för skötseln av socialvårdsmyndighetens
uppgifter enligt denna lag finns i 20 § 1 mom. i lagen om klientens ställning och rättigheter
inom socialvården.

I de situationer som avses i 10 § 1 mom. 2—4 punkten och 3 mom. ska kommunen trots
sekretessbestämmelserna och andra begränsningar som gäller utlämnande av uppgifter på
eget initiativ lämna Folkpensionsanstalten de uppgifter som behövs för prövningen av om
utkomststödets grunddel ska sänkas. Kommunen ska överväga hur behövligt det är att
lämna ut uppgifter med beaktande av stödtagarens situation som helhet och med beaktan-
de av att sänkningen inte får äventyra den utkomst som oundgängligen behövs för att tryg-
ga ett människovärdigt liv och inte heller i övrigt får anses oskälig. Folkpensionsanstalten
ska trots sekretessbestämmelserna och andra begränsningar som gäller utlämnande av
uppgifter på eget initiativ lämna kommunen uppgifter om ett beslut enligt 10 § 2 mom. om
sänkt grundläggande utkomststöd och i de situationer som avses i 14 och 14 d § uppgifter
om handläggningen av ansökan om utkomststöd.

Vad som i 18 § 1—4 mom. i lagen om klientens ställning och rättigheter inom soci-
alvården föreskrivs om utlämnande av sekretessbelagda uppgifter oberoende av klientens
samtycke gäller också de nödvändiga uppgifter som Folkpensionsanstalten får i samband
med skötseln av sina utkomststödsuppgifter.

Vad som i 20 § i lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården före-
skrivs om socialvårdsmyndighetens rätt att få uppgifter gäller också Folkpensionsanstal-
tens rätt att få sekretessbelagda uppgifter som är nödvändiga för skötseln av dess utkomst-
stödsuppgifter enligt denna lag.

18 b §

Lämnande av uppgifter med hjälp av en teknisk anslutning

Folkpensionsanstalten har rätt att av en kommunal socialvårdsmyndighet och av skat-
temyndigheterna få i 18 a § avsedda sekretessbelagda personuppgifter som finns i deras
personregister med hjälp av en teknisk anslutning oberoende av klientens samtycke, om
det är nödvändigt för behandlingen av ett utkomststödsärende som avses i denna lag. Folk-
pensionsanstalten ska på förhand informera klienten om denna möjlighet. Folkpensions-
anstalten kan lämna en kommunal socialvårdsmyndighet sekretessbelagda personuppgif-
ter med hjälp av en teknisk anslutning, om rätten att lämna ut uppgifter grundar sig på en
uttrycklig bestämmelse i lag. 

Innan den tekniska anslutningen öppnas ska den myndighet som begär uppgifter lägga
fram en utredning om att uppgifterna skyddas på behörigt sätt.

Bestämmelser som gäller en kommunal socialvårdsmyndighets rätt att av Folkpen-
sionsanstalten och skattemyndigheterna få personuppgifter som motsvarar de i 1 mom. av-
sedda uppgifterna med hjälp av en teknisk anslutning finns i 21 § i lagen om klientens
ställning och rättigheter inom socialvården.
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18 d §

Utlämnande av sekretessbelagda uppgifter mellan Folkpensionsanstalten samt apotek 
och leverantörer av medicinskt syre

Folkpensionsanstalten har, för betalning av de kostnader som ska täckas med grundläg-
gande utkomststöd, trots sekretessbestämmelserna och andra begränsningar som gäller er-
hållande av uppgifter rätt att lämna apotek och leverantörer av medicinskt syre namnet på
en person som får grundläggande utkomststöd och personens personbeteckning samt upp-
gifter om innehållet i en betalningsförbindelse för läkemedel och andra preparat samt ut-
rustning som täcks med det grundläggande utkomststödet.

Folkpensionsanstalten har, för beviljande av grundläggande utkomststöd, trots sekre-
tessbestämmelserna och andra begränsningar som gäller erhållande av uppgifter rätt att av
apotek och leverantörer av medicinskt syre få en persons namn och personbeteckning samt
rätt att få för skötseln av dess uppgifter enligt denna lag behövliga utredningar

1) av apotek om de läkemedelsinköp som gjorts mot recept och som ska täckas som öv-
riga grundutgifter för mottagaren av grundläggande utkomststöd eller om andra köp som
gjorts mot recept,

2) av leverantörer av medicinskt syre om de kostnader för köp mot recept av medi-
cinskt syre som ska täckas som övriga grundutgifter för mottagaren av grundläggande ut-
komststöd.

Folkpensionsanstalten kan lämna och få de uppgifter som avses i 1 och 2 mom. med
hjälp av en teknisk anslutning. Folkpensionsanstalten ska på förhand informera klienten
om denna möjlighet. Innan den tekniska anslutningen öppnas ska apoteken och leverantö-
rerna av medicinskt syre lägga fram en utredning om att uppgifterna skyddas på behörigt
sätt.

18 e §

Utlämnande av sekretessbelagda uppgifter mellan Folkpensionsanstalten och 
hyresvärdar

Folkpensionsanstalten har trots sekretessbestämmelserna och andra begränsningar som
gäller erhållande av uppgifter rätt att avgiftsfritt av hyresvärdar, bostadsaktiebolag och
fastighetsaktiebolag få de uppgifter om hyresförhållanden och boende som är nödvändiga
för avgörande av en anhängig ansökan om utkomststöd.

De uppgifter som avses i 1 mom. får lämnas till Folkpensionsanstalten med hjälp av en
teknisk anslutning. Folkpensionsanstalten ska på förhand informera klienten om denna
möjlighet.

18 f §

Folkpensionsanstaltens anslutning till en riksomfattande informationssystemtjänst och 
samarbete med Institutet för hälsa och välfärd

Folkpensionsanstalten ska ansluta sig som användare av de riksomfattande informa-
tionssystemtjänster som avses i lagen om elektronisk behandling av klientuppgifter inom
social- och hälsovården (159/2007) i fråga om de uppgifter som systemet för utkomststöd
producerar.

Folkpensionsanstalten ska lämna de uppgifter som systemet för utkomststöd producerat
i en form som möjliggör användning, utlämnande, förvaring och skydd av uppgifterna
med hjälp av en riksomfattande informationssystemtjänst.

Folkpensionsanstalten och Institutet för hälsa och välfärd ska samarbeta vid genomför-
andet av de riksomfattande informationssystemtjänsterna.
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25 §

Verkställighet av beslut

Vad som i 52 § i socialvårdslagen (1301/2014) föreskrivs om verkställighet av beslut
tillämpas också på Folkpensionsanstaltens beslut enligt denna lag.

————
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.
På en ansökan om utkomststöd som lämnats in till kommunen före denna lags ikraftträ-

dande tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.
Kommunen kan på basis av en ansökan som har gjorts före denna lags ikraftträdande fatta

ett beslut om beviljande av utkomststöd som gäller högst till och med den 31 mars 2017. Kom-
munen tillämpar då de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet av denna lag. Folkpen-
sionsanstalten har rätt att från den 15 december 2016 avgöra de ansökningar om grundläggande
utkomststöd som lämnats in till den och som avser år 2017. Folkpensionsanstalten tillämpar då
bestämmelserna i denna lag. Kommunen ansvarar för utbetalningen av stöd som beviljats på
basis av kommunens beslut som gäller tiden mellan den 1 januari och den 31 mars 2017 samt
för sådan justering och sådant annat verkställande av under denna tid gällande beslut som enligt
lag inte kräver att klienten lämnar in en ny ansökan. Om sökandens situation och förutsättning-
arna för beviljande av utkomststöd förändras och ärendet ska avgöras på basis av en ny ansö-
kan under nämnda tid, handläggs och avgörs ärendet av Folkpensionsanstalten. Folkpensions-
anstalten tillämpar då bestämmelserna i denna lag. Till kommunen betalas en statsandel mot-
svarande 50 procent av de utgifter för grundläggande utkomststöd som uppkommer på grund
av kommunens beslut. För betalningen av statsandelen ska kommunen senast den 31 maj 2017
meddela regionförvaltningsverket uppgifter om de utgifter för grundläggande utkomststöd
som kommunen har orsakats under 2016 och 2017. Regionförvaltningsverket ska utifrån kom-
munens utredning fatta beslut om den statsandel som ska betalas för kostnaderna för utkomst-
stödet och betala statsandelen inom tre månader från det att utredningen kommit in. Region-
förvaltningsverket ska före utgången av oktober meddela Folkpensionsanstalten och finansmi-
nisteriet beloppet av det utkomststöd som betalats av varje kommun. Kommunens överskju-
tande statsandel återkrävs till staten. Regionförvaltningsverket ålägger kommunen att betala
tillbaka den överskjutande statsandelen och bestämmer en förfallodag för betalningen. Om det
belopp som ska betalas tillbaka inte betalas senast på den förfallodag som regionförvaltnings-
verket bestämt, ska det på beloppet betalas en årlig dröjsmålsränta enligt den räntesats som av-
ses i 4 § 1 mom. i räntelagen (633/1982). Om den slutliga statsandelen avviker med mindre än
1000 euro från beloppet av den statsandel som betalts som förskott, återkrävs inte skillnaden.

På återkrav av utkomststöd som betalats enligt beslut som fattats före ikraftträdandet av
denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

Om det mot samma inkomst eller fordran riktas betalningskrav som har uppstått före
denna lags ikraftträdande och betalningskrav som har uppstått efter denna lags ikraftträ-
dande, ska fordringarna betalas i den ordning som de uppkom, med början från den äldsta.

Helsingfors den 9 december 2016

Republikens President

 Sauli Niinistö

Familje- och omsorgsminister Juha Rehula
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