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LANDSKAPSSTYRELSENS FRA.MSTÄLLNING till 

Landstinget med förslag till landskapslag 

angående tillämpning av lagen om tryggande 

av underhåll för barn. 

I riket har den 28 januari 1977 antagits en lag om tryggande av underhåll 

för barn (FFS 122/77). Lagen ansluter sig till den nya lagstiftningen om bar

nets ställning1 innefattande bl.a. lagen om underhåll för barn (FFS 704/75), 

vari barnets rätt till tillräckligt underhåll och föräldrarnas underhållsansvar 

regleras. Sistnämnda lag och övriga till området hörande lagar trädde i kraft 

den l oktober 1976 och blev då automatiskt gällande även i landskapet, enär de 

berör frågor där riket ensamt har lagstiftningsbehörighet. Lagen om tryggande 

av underhåll för barn innehåller däremot såväl stadganden där landstinget har 

som sådana där det ej har lagstiftningsbehörighet. Jämlikt 13 § l mom. 15 p. 

självstyrelselagen har nämligen landstinget lagstiftningsbehörighet beträffande 

ärenden som gäller social omvårdnad men enligt 13 § l mom. 14 p. däremot ej i 

fråga om barnskydd hörande till familjerätten. Dessutom innehåller lagen straff

och processrättsliga stadganden, som landstinget ej äger rätt att avvika från. 

Syftet med ifrågavarande lag är att genom samhällets åtgärder trygga bar-

nets underhåll i alla de fall där barnets på privaträttsligt underhållsansvar 

grundade försörjning icke förverkligas eller är otillräcklig eller alls ej fast

ställts. Detta skulle i första hand ske genom att underhållsstöd erlägges ur 

kommunens medel. Härtill stadgas om åtgärder genom vilka föräldrarnas underhålls

ansvar effektiveras. Genom lagens stadganden tryggas underhållet såväl för 

barn som är fött inom som utom äktenskap enligt lika grunder. 

Antalet av de till underhållsstöd berättigade har väsentligen utökats jäm

fört med antalet mottagare av förskott på underhållsbidrag. Underhållsstöd skall 

nämligen erläggas utom när ett för förälder fastställt underhållsbidrag icke 

har betalats även när faderskapet icke fastställts eller när underhållsbidrag 

på grund av den underhållsskyldiges ålder, nedsatt arbetsförmåga eller annan 

därmed jämförbar orsak icke har kunnat fastställas eller när det av dylik orsak 

fastställts till ett belopp som understiger underhållsstödet. För utom äkten

skap fött barn skall erläggas underhållsstöd ända från födelsen till dess fader

skapet och även underhållsbidraget fastställts. 

Underhållsstödets maximibelopp är 150 mark i månaden och skall erläggas till 

ensamförsörjare. Underhållsstödet för sådan försörjare av barn som lever i 

äktenskap eller äktenskapsliknande förhållande är 120 mark i månaden. När under

hållsbidraget på grund av förälders bristande betalningsförmåga fastställts till 

ett lägre belopp än maximibeloppet, skall i underhållsstöd erläggas skillnaden 

mellan underhållsstödets maximibelann och underhållsbidraget. Inkomster och 
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förmögenhet för den av föräldrarna som har vårdnaden om barnet inverkar 

icke på underhållsstödets storlek. Då underhållsstöd erlägges på den grund 

att underhållsskyldig försummat att betala underhållsbidrag övergår rätten 

till underhållsbidraget till kommunen till den del det motsvarar underhålls

stödets belopp. 

övriga å:tgärder för tryggande av underhåll för barn är bl.a. vissa sank

tioner ifall betalning av underhållsbidrag uppsåtligen försummas, förbud 

mot beviljande av pass och innehållning av förälders lön genom socialnämnds 

beslut. 

Eftersom gränsdragningen i självstyrelselagen mellan vad som är barnskydd 

hörande till familjerätten och vad som är social omvårdnad är oerhört svår 

att göra _ och då lagen innehåller ett stort antal -pf.följder, vilka 

på grund av ätt iandstingeLsakriar, lagstiftningsbehörighet ändå skulle bli 

desamma som i riket samt eftersom landstinget tidigare i liknande fall funnit 

det mest ändamålsenligt att antaga rikets lag i dess helhet, föreslås att 

lagen om tryggande av underhåll för barn antages som s.k. blankettlag. 

Rikets lag bifogas denna framställning. 

Med hänvisning till det anförda förelägges Landstinget till antagande 

L a n d s k a p s l a g 

angående tillämpning av lagen om tryggande av underhåll för barn. 

I enlighet med landstingets beslut stadgas: 

Lagen den 28 januari 1977 om tryggande av underhåll för barn (FFS 122/77) 

och dess verkställighetsföreskrifter skall äga tillämpning i landskapet Åland. 

Sker ändring i förenämnda lagstiftning skall de ändrade stadgandena gälla i 

landskapet -från tidpunkten för deras ikraftträdande i riket. 

Denna lag träder 1 kraft den l september 1977. 

Mariehamn, den 8 mars 1977. 

L a n t r å d 

Lagberedningssekreterare 
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Lag 
om tryggande av underhåll för barn. 

Given i Helsingfors den 28 januari 1977. 

I enlighet med riksda·gens beslut stadgas: 

l kap. 

A.llmänna stadganden. 

l §. 
I denna lag stadgas om åtgärder, som avser 

att trygga barns rätt till tillräckligt underhåll. 
Dylika åtgärder är erläggande av underhålls

stöd ti!l1 barn av kommunala medel samt åt
gärder, genom vilka förverkligandet av det 
underhållsansvar som avses i lagen om under
håll för barn (704/75) effektiveras. 

2 §. 
I denna lag avses: 

l) med barn per&(jn, som icke fyllt 18 år; 

2) med underhållsbidrag genom skriftligt 
avtal, vilket socialnämnden fastställt, eller ge
nom dom bestämd penningprestation, varmed 
barns föräldrar enligt lagen om underhåll för 
barn skall deltaga i de kostnader barnets un
derhåll föranleder; 

.3) med underhållsskyldig den av barnets 
föräldrar, vilken genom avtal förbundit sig 
eller genom . dom ålagts att betala underhålls
bidrag till barnet; samt 

4) med underhållsstöd ett av kommunala 
IJledel utgående understöd att användas till bar
nets underhåll i .. stället för underhållsbidrag, 
om sådant saknas, eller . utöver de~samma, om 
underhållsbidraget icke förslår för barnets un
derhåll. 
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2 kap. 

Myndigheter. 

.3 §. 
Den allmänna ledningen, styrningen och 

övervakningen av den verksamhet, som avses 
i denna lag, ankommer på social- och hälso
vårdsministeriet och socialstyrelsen, som lyder 
under ministeriet. 

4 §. 
På länets område styres och övervakas verk

samheten för tryggande av underhåll för barn 
av länsstyrelsen under socialstyrelsens överin~ 
seende. 

5 §. 
I kommun handhas i denna lag avsedda 

åligganden av socialnämnden. 
AUgganden som ankommer på socialnämnd 

omhänderhas av socialnämnden i den kommun 
där barnets förmyndare har hemort enligt lagen 
om befolkningsböcker (141/69) eller, om 
denne icke har vårdnaden om barnet, där bar
net är bosatt . 

3 kap. 

Underhållsstöd. 

Förutsättningar för erläggande av underhålls· 
stöd. 

6 §. 
Underhållsstöd erlägges till barn: 
l) om underhållsskyldig försummat ~tt .,be

tala underhållsbidrag; 
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2) om faderskap beträffande barn utom äk
tenskap icke festställts genom erkännande eller 
laga kraft vunnen dorn; 

.3) om någondera förälderns skyldighet att 
betala underhållsbidrag icke kunnat fastställas 
samtidigt med fastställaodet av faderskapet, 
likväl under högst sex månader från det fa
derskapet genom laga kraft vunnen dom fast
ställts, såframt talan om fastställande av under
hållsskyldighet· icke anhängiggjorts inom sagda 
tid; samt 

4) om någondera förä lderns skyldighet att 
betala underhållsbidrag avgjorts genom av
tal, som socialnämnden fastställt, eller genom 
dom, men underhållsbidraget på grund av ve
derbörandes ålder, nedsatta arbetsförmåga, 
bristande förtjänstmöjligheter, ringa medel el
ler annat underhållsansvar icke fastställts eller 
underhållsbidragets belopp av dylik orsak fast
ställts till mindre belopp än beloppet för un
derhållssr.öd i enlighet med 8 §. 

7 §. 
Förutsättning för erläggande av underhålls

stöd är utöver vad i 6 § stadgas: 
l) att bamet eller åtminstone den ena av 

föräldrarna är finsk medborgare eller har asyl
rätt här; 

2) att barnet. är varaktigt bosatt i Finland; 
3) att vårdnaden om barnet icke omhänder

has av den underhållsskyldige och barnet icke 
bor hos denne; 

4 ) att bamets föräldrar icke bor tillsam
mans; samt 

5) att den underhållsskyldige eller den av 
barnets föräldrar, som avses i 6 § 3 och 4 
~unktern.a, lever . . · 
, Underhållsstöd kan med avvikelse från stad
gandet i 1 mom. 2 punkten dock erläggas, om 
barnet är bosatt utomlands på grund av att 
någondera ·av dess föräldrar eller make till 
endera. av dessa är anställd hos finska staten 
eller 'tjänstgör på finskt fartyg eller ock bedri
ver studier vid högskola eller annan läroinrätt
ning utomlands. 

[]lzderhåftsstödets belopp. 

8 §. 
Underhållsstödets belopp för ett barn är 150 

mark i månaden per underhållsskyldig. Lever 
ha1nets vårdnadshavare i · äktenskap eller under 

förhållanden av äktenskaplig natur, är under
hållsstödet dock 120 mark i måmidcn. 

Ovan i l mom. nämnda · belopp höjes eller · 
sänkes i förhållande till levnadskostnadernas 
stegring eller nedgång på sätt i lagen om 
vissa underhållsbidrags bindande vid levnads
kostnaderna ( 660/66) är stadgat. 

9 §. 
Skall underhållsstöd erläggas enligt 6 § 4 

punkten, utgår underhållsstödet · med avvikelse 
från stadgandet i 8 § såsom skillnaden mellan 
'beloppet för i sistnämnda lagrum nämnt under
hållsstöd och underhållsbidraget. 

Skall underhållsstöd erläggas på grund av att 
betalning av underhållsbidrag försummats och 
har underhållsbidraget fastställts till lägre be
lopp än det i 8 § avsedda underhållsstödet till 
följd av att barnet självt förmår och har möj
lighet att delvis svara för sitt underhåll eller 
att föräldrarna icke åsamkas kostnader för dess 
underhåll eller ock att kostnaderna är ringa, 
utgår i underhållsstöd endast det för under
hållsbidraget fastställda beloppet. 

10 §. 
Om underhållsstöd erlägges på grund av att 

betalning av underhållsbidrag försummats, 
avdrages från beloppet för underhållsstödet för 
bevillningsmånaden eller för tidigare periO
der de underhållsbidrag, som för motsvarande 
tid delvis erlagts till den som är berättigad att 
lyfta underhållsbidraget. 

Ansökan om och beviljande av under
hållsstöd. 

11 §. 
Underhålhstöd beviljas av socialnämnden på 

ansökan. 
I kommnns socialstadga kan bestämmas, att 

socialdirektör, socialsekreterare eller annan un
der socialnämnden lydande tjänsteinnehavare är 
berättigad att i enlighet med grunder och all
männa föreskrifter som socialnämnden fast
ställt, på nämndens vägnar besluta on1 bevil
jande av underhållsstöd och handha ovnga i 
socialstadgan bestämda uppgifter i enlighet 
med denna lag. 

12 §. 
Ansökan om underhållsstöd kan göras av 

den av föräldrarna, vilken har vårdnaden om 
barnet, eller av förmyndare eller god man som 
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förordnats för barnet. Ansökan kan även göras 
av den a.v föräldrarna, som på grund av min
derårighet är omyndig, såframt han vårdar 
barnet. 

Vårdas barnet icke av den av föräldrarna, 
vilken har vårdnaden om bamet, kan ansökan 
även göras av annan person, som har den fak
tiska värden om barnet. Med anledning av 
ansökan skall den förälder höras, på vilken 
vårdnaden om barnet ankommer. 

1.3 §. 
Sökes underhållsstöd på grund av att un

derhållsskyldig försummat att betala under
hållsbidrag, skall socialnämnden utan dröjsmål 
bereda den underhållsskyldige tillfälle att inom 
viss tid avgiva förklaring med anledning av an
sökan. 

Utan hinder av vad i l mom. är stadgat kan 
socialnämnden temporärt avgöra ansökan om 
underhållsstöd utan att höra den underhålls
skyldige, såframt barnet löper fara att omedel
bart bli utan underhålL 

14 s. 
Underhållsstöd beviljas tills vidare från bör

jan av den månad då ansökan inlämnats till 
socialnämnden. Av särskild orsak kan under
hållsstöd även beviljas retroaktivt, dock högst 
för de tre månader, som närmast föregått an
sökan. 

Underhållsstöd erlägges till utgången av den 
månad då barnet fyller 18 år. Upphör skyldig
het att betala underhållsbidrag enligt dom eller 
fastställt avtal innan barnet fyller 18 år er
lägges underhållsstöd dock högst till den f do
men eller avtalet bestämda tidpun~kten. 

15 §. 
Underhållsstöd utbetalas till den som ansökt 

om stödet eller, såframt barnets fördel det 
kräver, till annan av nämnden lämpligbefunnen 
person. 

Anser socialnämnden barnets fördel kräva 
att underhållsstödet utbetalas till annan per
son än den som tidigare mottagit detsamma, 
skall nämnden. innan ärendet avgöres bereda 
den som tidigare mottagit stödet tillfälle att 
bli hörd i saken. 

16 s. 
. Inträffar förändring i de omständigheter som 
mverkat på beviljandet av underhållsstöd, skall 

socialnämnden kontrollera huruvida förutsätt
ningarna för beviljande av underhällsstöd fort
farande föreligger och vid behov förordna om 
att utbetalningen av stödet skall upphöra eller 
ånyo fastställa dess belopp. 

Socialnämnden kan bestämma att erläggandet 
av underhållsstöd skall upphöra, såframt fa
derskap för barnet icke kunnat fastställas på 
grund av att barnets moder icke önskat att fa
derskapet utredes eller fastställes vid rättegång 
och det är uppenbart, att barnets rätt till 
tillräckligt underhåll är tryggad utan att under
hållsstöd erlägges. 

17 §. 
Socialnämndens beslut som rör underhålls

stöd skall ofördröjligen delgivas sökanden och 
underhållsskyldig samt i beslutet bestämd per
son ävensom tidigare mottagare av stödet. 

18 §. 
Underhållsstöd utbetalas genom socialnämn

dens försorg av kommunens medel genom post
girorörelsens förmedling före den l O dagen 
varje månad. Stödet erlägges i fullt markbe
lopp, varvid överskjutande pennibelopp lämnas 
obeaktade. Underhållsstöd under 10 mark ut
betalas icke. 

Har underhållsstöd icke lyfts inom tre måna
der från det stödet kunnat lyftas, erlägges stö
det icke, såframt socialnämnden av särskild 
orsak ej annorlunda beslutet. 

Indrivning av underhållsbidrag. 

19 §. 
Erläggande av underhållsstöd inverkar ej på 

den underhållsskyldiges plikt att betala under
hållsbidrag till fullt belopp. 

Erlägges underhållsstöd på grund av att un
derhållsskyldig försummat att betala underhålls
bidrag, övergår rätten till underhållsbidraget 
till den del, ,som motsvarar beloppet för tmder
hållsstödet, på kommunen. Barnet äger rätt att 
erhålla den del av underhållsbidraget som över
stiger underhållsstödet. 

20 §. 
Sedan socialnämnden beslutat om beviljande 

av underhållsstöd på grund av att underhålls-. 
skyldig försummat att betala underhållsbidrag, 
är nämnden berättigad att indriva alla obetalda 
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45 s. 
Meddelande, ansökan och beslut, om vars 

delgivning stadgas i denna lag, skall bringas 
till vederbörandes kän1.1edom på sätt i lagen 
-om delgivning i förvaltningsärenden (232/66) 
är stadgat. 

4(l §. 
Regeringen kan utan hinde1· av stadgandena 

i denna lag med främmande stat ingå på öm
sesidighet baserat avtal om erläggande av 
underhållsstöd till dess medborgare. 

47 §. 
Närmare stadganden om verks truligheten av 

denna lag utfärdas genom förordn.i11g. 

7 kap. 

Ikraftträdelsestadgooden. 

48 §. 
Denna lag träder i kraft den l mars 1977. 

Genom densamma upphäves lagen den 23 juli 
1965 om tryggande av underhållsbidrag åt barn 
i vissa fall (432/65) och lagen den 7 juni 
1963 om förskott på underhållsbidrag och om 
underhållsstöd (281/63) samt med stöd av 
dem utfärdade stadganden och bestämmelser. 

49 §. 
Stadgandena i denna lag gäller även under

hållsstöd, vilket jämlikt äktenskapslagen 
eller lagen den 27 juli 1922 om barn utom 
äktenskap ( 173/22) faststalits :JJtt erläggas för 
underhåll för barn. 

Vad i denna lag stadgas om indrivning av 
till betalning förfallna underhållsbidragsrater 
såsom ersättning för erlagda underhållsstöd 
tillämpas även på de underhållsbidragsrater, 
vilka förfallit till betalning vid lagens ikraft
trädande och vill~a socialnämnden med stöd av 
lagen om förskott på underhållsbidrag och om 
underhållsstöd varit berättigad att indriva hos 
underhållsskyldig såsom ersättning för erlagt 
underhå1lss t öd. 

Vad i denna lag stadgas om barns föräldrar 
äger tillämpning även på sådan man, vilken i en
lighet med stadgandena i lagen om barn utom 
äktenskap förbundit sig eller ålagts att betala 
underhållsbidrag för barn som är fött utom 
äktenskapet. 

50 §. 
Har inna..11 !agen om underhåll för barn trätt 

i kraft skyldighet att betala underhållsbidrag 
icke fastställts eller underhållsbidraget fast
ställts till ett belopp som understiger i 8 S 
avsett belopp för underhållsstöd, erlägges un
derhållsstöd i enlighet med 9 § l mom., så
framt icke socialnämnden äger kännedom om 
att Wlderlåtenheten att fastställa underhålls
bidrag eller om att dess fastställande till ett 
mindre belopp än ovan nämnt underhållsstöd 
föranletts av annan än i 6 § 4 punkten avsedd 
omständighet. 

51 §. 
TiH barn, som när denna lag träder i krah 

erhåller underhållsstöd jämlikt lagen om 
förskott på underhållsbidrag och om underhålls
stöd och som enligt denna lag icke är be
rättigat till underhållsstöd, erlägges underhålls
stöd av tidigare storlek så länge förutsätt
ningarna för erläggande av underhållsstöd i en·· 
lighet med lagen om förskott på underhålls
bidrag och om underhållssti:Xf föreligger. 

52 §. 
Socialnämnd skall med i 51 § nämnda 

undantag utan ansökan ändra i enlighet 
med lagen om förskott på underhållsbidrag och 
om underhållsstöd beviljade förskott och under
hållsstöd till i denna lag åsyftade underhålls
stöd. Nämnda förs·kott och underhållsstöd er
lägges till belopp, som motsvarar underhålls
stödet enligt denna lag, retroaktivt från början 
av år 1977. Skillnade.rna mellan ovan avsedda 
förskott eller underhållsstöd och i denna lag 
förutsatta underhållsstöd skall erläggas inom 
två månader räknat från lagens ikraftträdande. 

Har barn rätt till det enligt 8 § utgående 
större underhållsstödet, skall barnets förmyn
dare, god man eller vårdnadshavare eller annan 
i 12 § avsedd person, som har barnet i sin 
vård, meddela socialnämnden detta. Det stör
re underhållsstödet erlägges från början av 
den månad då förntsättningarna för erhållande 
av större underhållsstöd förelegat, likväl icke 
för längre tid än fr!\ n början av åt 1977, så
framt meddelande därom göres inom tre måna
der från lagens ikraftträdande. 

53 §. 
Sökes underhållsstöd enligt denna lag inom 

tre månader räknat från lagens ikraftträdande, 
skall underhållsstödet utan hinder av vad i 14 § 

·-
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är stadgat beviljas från början av den månad 
under vilken förutsättningarna för erhållande a~ 
underhållsstöd förelegat, likväl icke för längre 
tid än från början av år 1977. 

54 §. 
Vad i 28 § är stadgat om statsandel för de 

kostnader kommun tilLskyndats av erläggaodet 
av underhållsstöd tillämpas även på de kost
nader, som åsamkats av att underhållsstöd er
lagts med stöd av 52 § 2 mom. och 53 § för 
tider: före ~agens ikraftträdande. Detsamma gäl
ler saclana ar 1977 uppkomna kostnader i dem 
inräknade förhöjningar som erlagts enli~t 52 § 
l mom., vilka åsamkats av att förskott och 
underhålLsstöd erlagts med stöd av lagen om 
förskott på underhållsbidrag och om under
håUsstöd. 

55§. 
Har förskott på underhållsbidrag erlagts in

nan denna lag träder i kraft med stöd av så
dant skriftligt avtal, vilket icke fastställts av 
s?Cialnämnd, skall avtalet bringas till so
cialnämnden för fastställelse inom ett år från 
~~nna lags ikraftträdande vid äventyr att er
laggandet av underhållsstöd på grund av dylikt 
avtal inställes. 

Helsingfors den 28 jan~ari 1977. 

56 §. 
Handläggningen av ärenden, som rör för

ordnande av underhållsskyldig till arbetsinrätt
~ing och som är anhängiga då denna lag träder 
1 kraft, ävensom vevkstä1ligheten av sådana .be
slut om förordnande av underhållsskyldig till 
arbetsinrättning, som givits före lagens ikraft
trädande, förfaller då lagen träder i kraft. 

Underhållsskyldig som befinner sig i arbets
inrättning skall sedan lagen trätt i kraft utan 
dröjsmål och senast inom 30 dagar frigivas 
från arbetsinrättningen. 

57 §. 
Handläggningen av ärende, som rör i 19 S 

lagen om tryggande av underhåll åt barn i 
vissa fall avsett förbud mot utresa från landet 
och som är anhängigt när denna lag träder i 
kraft, slutbehandlas enligt stadgandena i denna 
lag såsom ärende rörande förbud mot beviljande 
av pass. 

58§. 
Av verkställigheten av denna lag förutsatta 

åtgärder kan vidtagas innan lagen träder i kraft. 
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