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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtioneuvoston jäse· 
nen oikeudesta eläkkeeseen ja hänen jälkeensä suoritettavasta 
perhe-eläkkeestä annetun lain muuttamisesta. 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ. 

Hallituksen esityksessä Eduskunnalle laeiksi 
kansaneläkelain 27 § :n ja rintamasotilaseläke
lain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi 
laeiksi (176/1979 vp.) ehdotetaan kansanelä
ke-, · rintamasotilaseläke- ja perhe-eläke-etuuk
sien määtäytymissäännöksiä muutettaviksi siten, 
että nämä etuudet määräytyisivät kahden kun
taryhmän mukaan nykyisten kolmen kuntaryh
män sijasta, ja että eräitä sosiaalivakuutuslakeja, 
joissa viitataan kansaneläkelain 27 §: ssä sää
dettyyn kolmanteen kuntaryhmään, muutettai
siin ehdotettua muutosta vastaavasti. 

Nyt annettavassa esityksessä ehdotetaan, että 
myös lakia valtioneuvoston jäsenen oikeudesta 
eläkkeeseen ja hänen jälkeensä suoritettavasta 
perhe-eläkkeestä muutettaisiin vastaavasti siten, 
että siinä olevat viittaukset kansaneläkelain 27 
§: ssä säädettyyn kolmanteen kuntaryhmään tu
lisivat koskemaan toista kuntaryhmää. 

Muutos tulisi voimaan 1 päivänä heinäkuut? 
1980. 

PERUSTELUT. 

Eduskunnalle 23 pa1vana marraskuuta 1979 
annetussa hallituksen esityksessä ( 176/1979 
vp.) ehdotetaan kansaneläkelain 27 § :n 1 mo
mentin sekä rintamasotilaseläkelain 2 § :n, 3 
§ :n 2 momentin ja 6 § :n muuttamista siten, 
että niistä poistettaisiin maininta kolmannesta 
kuntaryhmästä. Näiden muutosten kautta kan
saneläkkeen tukiosa ja lapsikorotus, rintamaso
tilaseläke sekä perhe-eläkkeen leskeneläkkeen 
tukiosa ja lapseneläke määräytyisivät nykyisten 
kolmen kuntaryhmän sijasta kahden kuntaryh
män mukaan. 

Edellä mainitussa hallituksen esityksessä to
detaan, että kansaneläkelain 27 §:ssä säädet
tyyn kolmanteen kuntaryhmään viitataan eräissä 
muissa sosiaalivakuutuslaeissa, joita kaikkia oli
si muutettava niin, että viittaus koskisi sano
tussa pykälässä tarkoitettua toista kuntaryhmää. 
Muutettaviksi mainitussa esityksessä on ehdo
tettu työntekijäin eläkelain 8 § :n 5 momentti, 
merimieseläkelain 27 §: n 3 momentti, valtion 
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eläkelain 12 § :n 4 momentti, valtion perhe
eläkelain 7 § :n 1 momentin 3 kohta, kansan
edustajain eläkelain 8 §:n 1 momentti, kansan
edustajain perhe-eläkelain 6 § :n 1 momentti 
ja tapaturmavakuutuslain 23 § :n 6 momentti. 
Muutokset on ehdotettu saatettaviksi voimaan 
1 päivästä heinäkuuta 1980, johon mennessä 
tekniset valmistelut voidaan suorittaa loppuun. 

Koska myös valtioneuvoston jäsenen oikeu
desta eläkkeeseen ja hänen jälkeensä suoritet
tavasta perhe-eläkkeestä 2 päivänä joulukuuta 
1977 annetun lain (870/77) 3 ja 4 §:ssä viita
taan kansaneläkelain 27 §:ssä säädettyyn kol
manteen kuntaryhmään, ehdotetaan nyt annet
tavassa esityksessä, että myös mainitut lain
kohdat muutettaisiin viittaamaan toiseen kun
taryhmään. Muutos ehdotetaan saatettavaksi 
voimaan 1 päivästä heinäkuuta 1980. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskun
nan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 
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Laki 
valtioneuvoston jäsenen oikeudesta eläkkeeseen ja hänen jälkeensä suoritettavasta perhe

eläkkeestä annetun lain muuttamisesta. 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan valtioneuvoston jäsenen oikeudesta eläkkee
seen ja hänen jälkeensä suoritettavasta perhe-eläkkeestä 2 päivänä joulukuuta 1977 annetun 
lain (870/77) 3 ja 4 § näin kuuluviksi: 

3 §. 
Tämän lain mukaisen eläkkeen yhteensovitta

miseksi muiden eläkkeiden ja korvausten kanssa 
siihen lisätään elä~een saajalle maksettava 
kansaneläkkeen perusosa ja kutakin valtion elä
kelain (280/66) 10 a §:ssä tarkoitettua 16 
vuotta nuorempaa lasta kohden kansaneläkelain 
(347 /56) 30 b § :ssä säädetty lapsikorotus sa
notun lain 27 §:ssä tarkoitetun toisen kunta
ryhmän mukaisena, muun lain tai asetuksen 
mukainen eläke, tapaturmavakuutuslain ( 608/ 
48) säännöksiin perustuva elinkorko, liikenne
vakuutuslain ( 279/59) nojalla myönnetty 
omaan vammaan perustuva jatkuva korvaus tai 
sotilasvammalain ( 404/48) mukainen elinkor
ko. Jos nämä suoritukset yhteensä ylittävät 66 
prosenttia eläkkeen perusteena olevasta palk
kiosta, ylittävä osa vähennetään tämän lain 
mukaisesta eläkkeestä sitä maksettaessa. 

4 §. 
Tämän lain mukaisen perhe-eläkkeen yhteen

sovittamiseksi muiden perhe-eläkkeiden ja kor-

Helsingissä 7 päivänä maaliskuuta 1980. 

vausten kanssa siihen lisätään saman henkilön 
kuoleman johdosta perhe-eläkkeen saajina ole
ville 16 vuotta nuoremmille lapsille perhe-elä
kelain (38/69) nojalla maksettava, kansanelä
kelain 27 §:ssä tarkoitetun toisen kuntaryhmän 
mukaisen yhteenlasketun eläkkeen määrä sekä, 
jos tämän lain mukaisen perhe-eläkkeen saaja
na on myös naispuolinen leski, perhe-eläkelain 
mukaisen leskeneläkkeen perusosan määrä, sekä 
muun lain tai asetuksen mukainen perhe-eläke 
ja perhe-eläkkeen luonteinen korvaus. Jos nämä 
suoritukset yhteensä ylittävät eläkkeen perus
teena olevasta palkkiosta 30 prosenttia, milloin 
perhe-eläkkeen saajia on yksi, 45 prosenttia, 
milloin perhe-eläkkeen saajia on kaksi, 60 pro
senttia, milloin perhe-eläkkeen saajia on kolme, 
tai 66 prosenttia, milloin perhe-eläkkeen saajia 
on neljä tai useampia, ylittävä osa vähennetään 
tämän lain mukaisesta perhe-eläkkeestä sitä 
maksettaessa. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinä
kuuta 1980. 
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