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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag 
till lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en 
lag om ändring och temporär ändring av lagen om ut-
komststöd  

 
 
 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

I propositionen föreslås ändringar i lag-
stiftningen om utkomststöd. Det föreslås att 
giltighetstiden för den till utgången av år 
2008 gällande bestämmelsen om att en del av 
förvärvsinkomsterna för personer som får ut-
komststöd lämnas obeaktade när stöd bevil-
jas ytterligare ska förlängas för viss tid till 

utgången av år 2009.  
Propositionen hänför sig till budgetproposi-

tionen för 2009 och avses bli behandlad i 
samband med den.  

Lagen avses träda i kraft den 1 januari 
2009.  

————— 
 
 
 
 
 
 

MOTIVERING 

1.  Nuläge och bedömning av nulä-
get  

I 11 § i lagen om utkomststöd (1412/1997) 
finns föreskrifter om de inkomster som ska 
beaktas när utkomststöd beviljas. Enligt pa-
ragrafens 1 mom. beaktas som inkomster 
ifrågavarande persons och familjemedlem-
mars disponibla inkomster. I paragrafens 2 
mom. finns bestämmelser om s.k. privilegie-
rade inkomster, dvs. inkomster som inte ska 
beaktas när stödet beviljas. Den privilegiera-
de inkomsten omfattar bl.a. förvärvsinkoms-
ter och understöd som ska anses ringa, regel-
bundna inkomster för ett barn under 18 år, 
till den del dessa inkomster är större än de 
utgifter som berättigar till utkomststöd för 
barnets del, samt sökandens och familjemed-
lemmarnas inkomster till den del dessa mot-
svarar utgifter för arbetsresor och övriga ut-
gifter som förorsakas av arbetet. Privilegie-

rad inkomst är dessutom vissa socialskydds-
förmåner, exempelvis moderskapsunderstöd 
och förmåner enligt lagen om handikappför-
måner samt den ersättning för uppehälle som 
avses i lagen om utkomstskydd för arbetslösa 
eller lagen om offentlig arbetskraftsservice.  

Enligt samma paragrafens 3 mom. beaktas 
som inkomster inte heller minst 20 procent 
av förvärvsinkomsterna, dock högst 150 euro 
per månad. 

I praktiken beaktas sökandens förvärvsin-
komster i övrigt till deras fulla belopp när ut-
komststöd beviljas. Således, om en under-
stödstagare under en stödmånad får t.ex. 200 
euro i förvärvsinkomst, får han eller hon i 
stället 200 euro mindre i utkomststöd. 

Bestämmelsen (1410/2001) i lagen om ut-
komststöd om den privilegierade förvärvsin-
komsten, som från början uppgick till högst 
100 euro, trädde temporärt i kraft i lagen om 
utkomststöd vid ingången av april 2002 och 
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den var i kraft till utgången av mars 2005. 
Syftet med lagen var att genomföra ett tre-
årigt försök för att utreda den privilegierade 
inkomstens effekter på stödtagarnas syssel-
sättning, förvärvandet av förvärvsinkomster 
och beloppet av övriga inkomstrelaterade 
förmåner. Bestämmelsens giltighetstid för-
längdes senare till utgången av 2006 
(49/2005). Samtidigt höjdes den privilegiera-
de inkomstens månatliga maximibelopp från 
100 till 150 euro. Senast förlängdes bestäm-
melsens giltighetstid ännu till utgången av år 
2008 genom en ändring (951/2006) av ikraft-
trädandebestämmelsen för 11 § 3 mom., och 
denna proposition syftar till att förlänga be-
stämmelsens giltighetstid ytterligare till ut-
gången av år 2009.  

Med ett hushåll som mottar utkomststöd 
avses ett enpersonshushåll eller en sådan fa-
milj som definieras i 3 § i lagen om utkomst-
stöd. Maximibeloppet för den privilegierade 
inkomsten gäller för ett hushåll. Exempelvis i 
ett hushåll med två personer kan båda ma-
karna ha inkomster, men deras sammanlagda 
privilegierade inkomst får uppgå till högst 
150 euro per månad. Den privilegierade in-
komstens maximibelopp är således detsamma 
oberoende av om det finns en eller flera in-
komsttagare i hushållet.  

Som sådana förvärvsinkomster som avses i 
bestämmelsen betraktas bl.a. lön som betalas 
med stöd av ett anställningsförhållande och 
därmed jämförbara inkomster. Förvärvsin-
komster är dessutom inkomster som en per-
son erhåller i egenskap av yrkesutövare eller 
företagare. Som förvärvsinkomster betraktas 
också inkomster av naturprodukter och arvo-
det för närståendevårdare. Exempelvis stöd 
för hemvård av barn, pensioner eller ut-
komstskydd för arbetslösa betraktas däremot 
inte som sådana inkomster som avses i denna 
bestämmelse.  

Om förvärvsinkomsterna beaktades till sitt 
fulla belopp då utkomststöd beviljas kan man 
anta att de utkomststödstagare som står utan-
för arbetslivet inte ens i nuvarande utsträck-
ning särdeles gärna skulle ta emot tillfälligt 
arbete med låg lön, eftersom detta inte alls 
ökar beloppet av deras disponibla inkomster. 

Forsknings- och utvecklingscentralen för 
social- och hälsovården Stakes utförde på 
uppdrag av social- och hälsovårdsministeriet 

en undersökning angående försöket med pri-
vilegierad inkomst åren 2002—2004. Efter 
detta har ingen ny undersökning gjorts, och 
därför baserar sig denna proposition på resul-
taten i nämnda undersökning. Inom ramen 
för undersökningen granskades förändringar-
na i utkomststödsklienternas beteende på ba-
sis av en registeruppföljning.  Forskarna hade 
tillgång till Stakes utkomststödsregister samt 
till sex städers register gällande utkomst-
stödsklienter. På basis av registren utarbeta-
des ett panelmaterial. I materialet granskade 
man förändringarna i utkomststödsklienter-
nas arbetsinkomster. Undersökningen (Ta-
voitteena kannustavampi toimeentulotuki. 
Tutkimus toimeentulotuen lakimuutoksesta. 
Stakes, Tutkimuksia 139, 2004) visade att re-
sultaten av försöket var rätt blygsamma. Ut-
över detta har det med exempel som gjorts 
med en mikrosimuleringsmodell uppskattats i 
vilken mån höjningen av maximibeloppet för 
den privilegierade inkomsten från 100 euro 
till 150 euro har sporrat utkomststödstagarna 
att ta emot arbete och hur höjningen har in-
verkat på inkomstbildningen. (Toimeentulo-
tuen muutokset ja kotitalouksien tulonmuo-
dostus, Yhteiskuntapolitiikka 71 2006:1). 

Som positiva verkningar har lagändringen 
enligt undersökningarna medfört en rättvisare 
behandling av utkomststödsklienterna, en 
skäligare nivå för utkomststödet för arbetan-
de klienter samt en ökning av den pådrivande 
effekten. En annan positiv effekt är det fak-
tum att den privilegierade inkomsten kan an-
vändas som ett redskap i socialvårdsarbetet. 

Enligt Stakes undersökning ökade utkomst-
stödsklienternas arbetsinkomster under den 
tid försöket pågick. Det var dock endast fråga 
om en liten förändring. Förvärvandet av ar-
betsinkomster blev allmännare bland stödta-
garna, men det skedde inte några stora för-
ändringar i det sammanlagda antalet stödta-
gare. Detta beror på att många även förlorade 
sin arbetsinkomst under samma tid. Tvär-
snittsgranskningarna gav också samma resul-
tat. 

Det faktum att försökslagen endast i ringa 
utsträckning påverkade arbetsinkomsterna 
kan förklaras med bristen på arbetstillfällen 
och med den privilegierade inkomstens låga 
belopp. Resultatet kan också förklaras med 
att försökslagen inte förändrade situationen 
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för alla arbetande klienter, eftersom små in-
komster lämnats obeaktade på det sätt som 
lagen redan tidigare tillät. Alla utkomst-
stödstagare är inte heller motiverade att skaf-
fa tilläggsinkomster eftersom detta kan med-
föra tilläggsarbete, osäkerhet och oregel-
bundna inkomster för personer som får över-
lappande förmåner. Det är också möjligt att 
utkomststödsklienterna inte har tillräckliga 
färdigheter för en övergång till arbetsmark-
naden. Dessutom är det svårt att utreda på 
vilket sätt sysselsättningen påverkas t.ex. av 
många olika variabler som hör samman med 
arbetsmarknaden. 

På basis av undersökningen kan man sam-
manfattningsvis konstatera att försökslagen 
emellertid har haft fler gynnsamma än 
ogynnsamma verkningar. Resultaten av för-
söket uppfyllde inte de högsta förväntningar-
na, men å andra sidan besannades inte heller 
de farhågor som riktats mot försöket. Vid be-
redningen av försöket förväntade man sig 
t.ex. en betydligt större ökning av antalet ut-
komststödsklienter och en större utgiftsök-
ning än vad resultaten utvisar. 

Kalkylmässigt har försöket med privilegie-
rad inkomst enbart varit en positiv reform för 
utkomststödsklienterna. Reformen har med-
fört en ökning av de disponibla inkomsterna 
för dem som har arbetsinkomster och därige-
nom har den pådrivande effekten också ökat. 
Genom försöket har man dessutom elimine-
rat de situationer där arbetsinkomsterna inte 
alls förbättrade utkomststödstagarnas netto-
inkomster. Genom reformen förenhetligades 
också förfarandet i kommunerna, vilket främ-
jar en rättvis behandling av klienterna. I en-
lighet med reformen ska privilegierad in-
komst beaktas på samma sätt för alla klien-
ters del, och den grundar sig inte på socialar-
betarnas prövning såsom det tidigare förfa-
randet. Inom socialvårdsarbetet har försöket 
med privilegierad inkomst kunnat användas 
som ett arbetsredskap då man velat styra och 
sporra klienterna att skaffa sig arbetsinkoms-
ter. 

Försöket har också haft ofördelaktiga verk-
ningar för klienterna i och med att försöket i 
vissa fall lett till en strängare inkomstpröv-
ning än förut. I en del kommuner har be-
stämmelsen om privilegierad inkomst tilläm-
pats schablonmässigt och man har inte längre 

utnyttjat den tidigare tillämpade möjligheten 
att lämna mer än 20 procent av inkomsterna 
eller ett belopp över 150 euro obeaktade då 
den privilegierade inkomsten fastställts. So-
cial- och hälsovårdsutskottet fäste uppmärk-
samhet vid detta redan då lagen stiftades år 
2001 (ShUB 41/2001 rd—RP 155/2001 rd) 
genom att föreslå att formuleringen minst 20 
procent fogas till lagen. Trots att bestämmel-
sen även möjliggör att en större del lämnas 
obeaktad ändrar detta enligt utskottets upp-
fattning inte tidigare tillämpningspraxis eller 
prövningsrätt. 

Försöket har inte uppfyllt de förväntningar 
som ställts på det, eftersom föreskrifterna om 
den privilegierade inkomsten endast i be-
gränsad utsträckning har påverkat det inbör-
des förhållandet mellan primära och sekun-
dära förmåner. Försöket har inte heller haft 
någon stor pådrivande effekt eller sysselsätt-
ningseffekt. 

Försöket har inte heller medfört några be-
tydande kostnader för den offentliga sektorn. 
Kommunernas utkomststödsutgifter har en-
dast ökat i liten utsträckning. Försöket har 
emellertid inte heller medfört några bespa-
ringar för staten eller kommunerna i form av 
minskade utgifter för bostadsbidrag eller ar-
betsmarknadsstöd. Skatteinkomsterna har 
inte heller i nämnvärd utsträckning påverkats 
av försöket. 

Trots  försökets obetydliga effekter har 
man ansett att privilegierad inkomst är nöd-
vändig, och därför förlängdes tillämpningen 
av bestämmelsen till utgången av 2008. I det-
ta skede kan man, fastän ingen ny uppföljan-
de undersökning har gjorts, uppskatta att en 
förlängning av giltighetstiden för bestämmel-
sen om privilegierad förvärvsinkomst fortfa-
rande kan motiveras med beaktande av dess 
positiva effekter. Så som social- och hälso-
vårdsutskottet konstaterar i sitt betänkande är 
det inte enbart fråga om att dela ut förmåner 
när utkomststödsklienter betjänas, utan det 
handlar också om socialarbetarnas yrkes-
kompetens och prövning, och detta påverkar 
också i vilken utsträckning klientens grund-
läggande fri- och rättigheter tillgodoses. So-
cial- och hälsovårdsutskottet har i sina betän-
kanden med anledning av regeringsproposi-
tionerna gällande försökslagarna betonat att 
förvärvsinkomster och annan social trygghet 
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prioriteras i förhållande till utkomststödet. En 
mera omfattande reform av den sociala 
tryggheten pågår i den s.k. SATA-kommit-
tén, som tillsattes sommaren 2007 av stats-
minister Matti Vanhanens andra regering, 
med uppgift att bereda en reform av den so-
ciala tryggheten. Därför är det i detta skede 
ändamålsenligt att förlänga bestämmelsens 
giltighetstid för en viss tid. 

Enligt Stakes statistiska uppgifter för år 
2006 fick ca 226 6000 hushåll utkomststöd, 
vilket var 12 200 (5,1 %) mindre än år 2005. 
Av dessa fick 54 600 (24,5 %) utkomststöd 
under en längre tid, 10—12 månader. Även 
antalet personer som får stöd under en längre 
tid minskade i jämförelse med föregående år 
(3,6 %). 

Tvärsnittsdata om utkomststödet från no-
vember 2006 ger information om de stödta-
gande hushållens inkomstkällor. Av dem ca 
97 000 (10 %) hade inkomster och av dessa 
hade 9 500 hushåll förvärvsinkomster. Ar-
betsmarknadsstöd betalades till 42 200 hus-
håll (43 %) och bostadsbidrag till 60 000 
hushåll (62 %). Övriga inkomstkällor utgjor-
des av barnbidrag 17 200 (18 %), pensioner 
14 100 (15 %) samt av bl.a. företagarinkoms-
ter, inkomstrelaterad dagpenning, utbild-
ningsstöd, studiestöd och underhållsbidrag. 
Sammanlagt 8 200 (8 %) saknade inkomster 
helt och hållet. 

 
2.  Målsättning och de vikt igaste  

förslagen 

Det  föreslås att giltighetstiden för 11 § 
3 mom. i lagen om utkomststöd, som går ut i 
slutet av 2008, ska förlängas med ytterligare 
ett år. 

Även om de positiva verkningarna av för-
söket med s.k. privilegierad inkomst har varit 
blygsamma och man inte i undersökningen 
otvetydigt har kunnat påvisa att försöket t.ex. 
skulle ha påverkat sysselsättningen bland kli-
enterna, har försöket ändå gynnat vissa klien-
ter. De kostnader kommunerna orsakats av 
lagändringen har också varit ringa. 

Tillämpningen av privilegierad inkomst 
förbättrar ställningen för arbetande utkomst-
stödsklienter. Ett annat mål är fortfarande att 
det ska bli mer meningsfullt för utkomst-
stödsklienterna att skaffa sig små förvärvsin-

komster. Därigenom kan en del av klienterna 
även få möjlighet till regelbundet heltidsar-
bete, vilket innebär att de eventuellt klarar 
sig utan utkomststöd. Effekterna på syssel-
sättningen kan öka även på grund av den för-
bättrade sysselsättningssituationen i jämfö-
relse med vad den var vid tidpunkten för för-
söket. 

SATA-kommittén som bereder en reform 
av den sociala tryggheten, ska utarbeta ett 
förslag till reform av den sociala tryggheten 
före den 31 december 2009, men de första 
förslagen ska läggas fram för riksdagen un-
der höstsessionen 2008. I enlighet med reger-
ingsprogrammet för statsminister Matti Van-
hanens andra regering är syftet med reformen 
av den sociala tryggheten att göra arbete mer 
sporrande, minska fattigdomen och trygga en 
tillräcklig grundtrygghet i alla livssituationer. 
Dessutom ska systemet med social trygghet 
förenklas och förtydligas och reformen 
genomföras så att finansieringen av den soci-
ala tryggheten också på lång sikt vilar på en 
hållbar grund.  

I detta skede föreslås att giltighetstiden för 
bestämmelsen i lagen om utkomststöd om 
beaktande av privilegierad förvärvsinkomst 
ytterligare förlängs för en viss tid, eftersom 
utvecklandet av grundskyddet utgör en del av 
den reform av den sociala tryggheten som nu 
bereds. SATA-kommittén ska lägga fram ett 
förslag bl.a. om en reform av grundskyddet 
så att grundskyddet räcker till i olika livssitu-
ationer och det inte blir nödvändigt att ta till 
det sekundära utkomststödet. Dessutom ska 
systemet vara tydligt och göra det möjligt att 
på ett bättre sätt kombinera arbete och social 
trygghet. Kommitténs reformförslag kan 
också inverka på utkomststödet och faststäl-
landet av de inkomster som ska beaktas när 
stöd beviljas. På grund av detta är det skäl att 
utöver de positiva erfarenheter som redan er-
hållits även senare på nytt bedöma hur nöd-
vändig den privilegierade inkomsten är och 
dess storlek som ett led i kommitténs förslag 
eller utgående från dem. 

 
3.  Proposi tonens konsekvenser 

3.1. Ekonomiska konsekvenser  

Reformen handlar om att förlänga en praxis 
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som tillämpats redan tidigare  
Det föreslås att beloppet av den privilegie-

rade inkomst som ska lämnas obeaktad be-
hålls oförändrat. Eftersom den ökning av ut-
komststödsutgifterna som föranleds av beak-
tandet av privilegierad inkomst redan nu in-
går i anslaget under moment 33.60.30 
(statsandel till kommunerna för social- och 
hälsovårdens driftskostnader), orsakar en för-
längning av tillämpningen av bestämmelsen 
med samma innehåll och i samma omfattning 
inte några merkostnader. 

Reformen som gäller ändring av privilegie-
rad inkomst uppskattades från början (RP 
155/2001 rd) föranleda kommunerna en ök-
ning av utkomststödsutgifterna med 15 mil-
joner euro. När den inbesparande effekt som 
ökningen av arbetsinkomsterna har på bo-
stadsstödet och utkomstskyddet för arbetslö-
sa samt de ökade skatteinkomsterna beaktas 
uppskattades reformen orsaka den offentliga 
sektorn en kostnadsökning på 2,3 miljoner 
euro på årsnivå. I Stakes undersökning från 
2004 uppskattades kostnadsökningen likväl 
ha stannat på mindre än en miljon euro. 

Bruttoutgifterna för utkomststödet var en-
ligt förhandsstatistiken för utkomststödet ca 
476 miljoner euro år 2007, vilket är ca 
30 miljoner euro (7 %) mer än år 2006. Ut-
gifterna för det grundläggande utkomststö-
det, som staten ersätter kommunerna med 
50 procent, uppgick till 423 miljoner euro. 
Enligt Stakes förhandsstatistik erhöll 221 000 
hushåll utkomststöd år 2007, vilket är ca 
5 500 (2 %) mindre än år 2006. 
 
3.2. Konsekvenser för socialvårdsklien-

terna 

Det faktum att den privilegierade inkoms-
ten lämnats obeaktad har enligt undersök-
ningen som positiva effekter medfört en rätt-
visare behandling av utkomststödsklienterna, 
en skäligare nivå för utkomststödet för arbe-
tande klienter samt i viss mån en ökning av 
den pådrivande effekten. Effekterna torde 
även i fortsättningen endast beröra en liten 
del av utkomststödstagarna, men de är av be-
tydelse för dessa personer. Enpersonshushål-
len drar den största nyttan av den privilegie-
rade inkomsten i och med att den beaktas hu-
shållsvis. Eftersom ensamboende stödtagare i 

allmänhet är i en förhållandevis sämre ställ-
ning än andra stödtagargrupper, utjämnar 
fortsatt tillämpning av den privilegierade in-
komsten då utkomststöd beviljas utkomst-
skillnaderna mellan olika slags hushåll. 
 
 
3.3. Könsrelaterade konsekvenser  

Även antalet personer som under en längre 
tid får utkomststöd har slutat öka, och antalet 
minskade år 2006. Bland dem som länge er-
hållit utkomststöd finns en överrepresenta-
tion av ensamboende personer, ensamförsör-
jare, personer som är nära pensionsåldern 
och arbetslösa. Enligt Stakes utkomststöds-
statistik utgörs den största gruppen utkomst-
stödstagare av enpersonshushåll, och denna 
grupp har ökat i storlek. Av stödtagarna var 
94 972 (43 %) ensamboende män och 61 832 
(28 %) ensamboende kvinnor, vilket innebär 
att antalet ensamboende sammanlagt uppgick 
till 156 800 (70 %). T.ex. år 1995 var 63 pro-
cent av alla stödtagare ensamboende perso-
ner. 

Av stödtagarna var 17 179 (7,7 %) barnlösa 
par. Bland stödtagarna fanns vidare 
ca 27 500 ensamförsörjarfamiljer, vilket mot-
svarar ca 12 procent av stödtagarna, och 
21 200 övriga barnfamiljer (9,5 %). I 
92 procent av ensamförsörjarfamiljerna var 
vårdnadshavaren en kvinna. 

Andelen familjer med en försörjare har från 
år 1996 till år 2006 vuxit från 10 till 12 pro-
cent av stödtagarna. Ensamboende personer 
utgör den största gruppen bland utkomst-
stödstagarna och deras andel av de ensambo-
ende bland hela befolkningen är 21,5 pro-
cent. Ensamförsörjare ser ut att vara den 
ekonomiskt sett mest sårbara gruppen, efter-
som 24 procent av alla ensamförsörjarfamil-
jer fick utkomststöd år 2006, medan ut-
komststöd betalades i snitt till knappt 8 pro-
cent av alla hushåll. 

Enligt den undersökning som utfördes an-
gående försöket med privilegierad förvärvs-
inkomst har försöket i synnerhet gynnat en-
samförsörjande kvinnor och uppmuntrat dem 
att skaffa sig förvärvsinkomster. Dessutom 
kan man konstatera att det bland utkomst-
stödstagarna är mycket allmännare att en-
samma kvinnor skaffar sig arbetsinkomster 
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än att ensamma män gör det. 
 
4.  Beredningen av proposit ionen 

Propositionen har beretts vid social- och 
hälsovårdsministeriet. Ärendet har behand-
lats i delegationen för kommunal ekonomi 
och kommunalförvaltning på det sätt som 
förutsätts i 8 § i kommunallagen (365/1995). 
Propositionen hänför sig också till SATA-
kommitténs projekt i den första fasen av re-
formen av den sociala tryggheten. 
 
5.  Samband med andra proposi -

t ioner 

Propositionen hänför sig till budgetproposi-

tionen för  2009 och avses bli behandlad i 
samband med den.  
 
6.  Ikraft trädande 

Lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 
2009. Bestämmelsen ska tillämpas på beslut 
om utkomststöd som fattas före den 1 januari 
2010. Lagen om utkomststöd överensstäm-
mer för närvarande med den föreslagna änd-
ringen, vilket innebär att ändringen inte på-
verkar den behandling av ärenden som pågår 
vid årsskiftet 2008—2009.  

 
Med stöd av vad som anförts ovan före-

läggs Riksdagen följande lagförslag: 
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Lagförslag 

 
 
 
 
 
 

 
Lag  

om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring och temporär ändring av la-
gen om utkomststöd  

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras ikraftträdandebestämmelsen i lagen av den 28 januari 2005 om ändring och temporär 

ändring av lagen om utkomststöd (49/2005), sådant det lyder i lag (951/2006), som följer: 
 

Denna lag träder i kraft den 1 april 2005. 
Bestämmelserna i 11 § 3 mom. gäller till 

 
utgången av år 2009. 

——— 
Denna lag träder i kraft den     200  . 

————— 

Helsingfors den 15 september 2008 

 
 
 

Republikens President 

TARJA HALONEN 

 
 
 
 
 

Omsorgsminister Paula Risikko 
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Bilaga 
Parallelltext 

 
 
 
 
 
 
 

Lag  

om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring och temporär ändring av la-
gen om utkomststöd  

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras ikraftträdandebestämmelsen i lagen av den 28 januari 2005 om ändring och temporär 

ändring av lagen om utkomststöd (49/2005), sådant det lyder i lag (951/2006), som följer: 
 
Gällande lydelse: Föreslagen lydelse: 
 

Denna lag träder i kraft den 1 april 2005. 
Bestämmelserna i 11 § 3 mom. gäller till 

utgången av år 2008. 

Denna lag träder i kraft den 1 april 2005. 
Bestämmelserna i 11 § 3 mom. gäller till 

utgången av år 2009. 
——— 

Denna lag träder i kraft den     200  . 
——— 
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