
FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING
Utgiven i Helsingfors den 23 december 2011

Statsrådets förordning

1357/2011

om betalning av frontunderstöd till vissa utländska frivilliga frontmän

Utfärdad i Helsingfors den 21 december 2011

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministe-
riet, föreskrivs med stöd av 7 c § lagen den 13 maj 1988 om statsbudgeten (423/1988), sådant
detta lagrum lyder i lag 689/2001:

1 §
Frontunderstöd kan på ansökan betalas en-

ligt denna förordning
1) till en utländsk frontman i svåra ekono-

miska omständigheter som är fast bosatt i
Estland eller någon annanstans på det tidigare
Sovjetunionens område och som frivilligt
deltagit i Finlands krig, samt

2) till en frivillig frontman som är fast
bosatt i Finland och som frivilligt deltagit i
Finlands krig.

Med utländsk frontman avses den som har
beviljats frontmannatecken för utlänningar
enligt förordningen om frontmannatecken för
utlänningar (418/1992) eller som uppfyller
villkoren för beviljande av tecknet.

Till den som beviljats frontmannatecken
enligt förordningen om frontmannatecken
(772/1969) betalas dock inte frontunderstöd.

2 §
Frontunderstödet beviljas som engångsbe-

talning till ett belopp av 540 euro.

3 §
Utgifterna för frontunderstödet ersätts ur

det anslag som i statsbudgeten under moment
33.50.54 reserverats för ändamålet.

4 §
Frontunderstödet beviljas av statskontoret

enligt ansökan. Ansökan om bidraget skall
lämnas in före utgången av år 2012.

5 §
Statskontoret meddelar vid behov närmare

anvisningar om tillämpningen och verkstäl-
ligheten av denna förordning.

6 §
Denna förordning träder i kraft den 1 ja-

nuari 2012 och gäller till och med den 31
december 2012.



Denna förordning tillämpas vid betal-
ningen av understöd för 2012.

Åtgärder som verkställigheten av förord-

ningen förutsätter får vidtas innan den träder i
kraft.

Helsingfors den 21 december 2011

Omsorgsminister Maria Guzenina-Richardson

Regeringssekreterare Jaana Huhta
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