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ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan jatkettavaksi 1 päi
västä tammikuuta 1980 aloitettua kansaneläke
järjestelmän kokonaisuudistusta. Sen mukai
sesti kansaneläkejärjestelmää kehitetään edel
leen ~iten, että jokaiselle eläkkeensaajalle voi
daan turvata vähimmäistoimeentulo eläketulon 
muodossa. Ehdotuksen mukaan korotetaan 
asteittain kansaneläkkeen tasoa sekä jatketaan 
tarveharkinnan purkamista. Kansaneläkkeestä 
muodostuisi henkilökohtainen eläke, jonka suu
ruuteen eivät vaikuttaisi enää muut kuin eläk
keensaajan omat eläketulot. 

Valtioneuvoston 23 päivänä toukokuuta 1980 
tekemän periaatepäätöksen mukaisesti ehdote
taan kansaneläkeuudistuksen toinen vaihe jaet
tavaksi kahteen vuosien 1983 ja 1984 alusta 
voimaan tulevaan osaan. Uudistuksen kolmas 
vaihe tulisi voimaan vuoden 1985 alusta. 
Uudistuksen neljännen vaiheen toteutuksen 
ajoitus ratkaistaan erikseen. 

Toisen vaiheen 1 päivänä tammikuuta 1983 
voimaantulevaksi ehdotetussa ensimmäisessä 
osassa kansaneläkejärjestelmään tehdään seu
raavat muutokset. Perusasan nimi muutetaan 
pohjaosaksi. Tukiosa ja tukilisä yhdistetään 
lisäosaksi, jota eläkkeensaajan tai hänen puo
lisonsa tulot pienentävät 50 % :n tulosidon
naisuudella. Kansaneläkkeen tasoa korotetaan 
nostamalla lisäosan määrää ja työtulojen etuoi
keuttaminen saatetaan loppuun siten, etteivät 
omat tai puolison työtulot enää vaikuta lisä
osan määrään. 

Toisen vaiheen 1 päivänä tammikuuta 1984 
voimaantulevaksi ehdotetussa osassa lisäosaa 
korotettaisiin edelleen sekä eriytettäisiin puo
lisoiden kansaneläkkeet siten, etteivät toisen 
puolison tulot vähennä toiselle maksettavaa 
lisäosaa. 
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Kolmannessa, 1 päivänä tammikuuta 1985 
voimaantulevaksi ehdotetussa vaiheessa etuoi
keutettaisiin muut kuin työeläkkeet ja niihin 
rinnastettavat jatkuvat suoritukset ja korvauk
set, jonka jälkeen lisäosa on eläkevähenteinen. 
Etuoikeuttavia tulolajeja olisivat tässä vaiheessa 
niin sanotut pääoma- ja yrittäjätulot. 

Kansaneläkeuudistuksen yhteydessä on aikai
sempien päätösten mukaisesti toteutettava eläk
keiden verotuksen yhtenäistäminen. Kun kan
saneläkkeiden tulosidonnaisuudesta luovutaan, 
verotuksen avulla toteutetaan myös tulon
jakopoliittisesti välttämätön tulontasaus. Näistä 
syistä ehdotetaan kansaneläkkeen pohjaosa ja 
lisäosa säädettäviksi veronalaiseksi tuloksi. Tu
loverotuksen vähennysjärjestelmän muutoksella 
turvataan, ettei pelkkää kansaneläkettä saavan 
eläkeläisen kuitenkaan tarvitse eläkkeestään 
maksaa veroa. Myös pienten työeläkkeiden ve
rotusta kevennetään. 

~läkkeiden verotuksen yhtenäistäminen aloi
tetaan esityksen mukaan 1 päivästä tammikuuta 
1983 samalla, kun kansaneläkeuudistuksen toi
sen vaiheen ensimmäinen osa tulee voimaan. 

Nyt toteutettaviksi ehdotettujen kansaneläke
uudistuksen toisen ja kolmannen vaiheen koko
naiskustannukset ovat vuositasolla suurimmil
laan vuonna 1985 ja määrältään noin 1,65 
miljardia markkaa. Eläkkeiden verotuksen yh
tenäistämisen seurauksena vuosittainen vero
tuotto eläkkeistä kasvaisi noin 420 milj. mat
kalla, joten eläkeuudistuksen toisen ja kolman
nen vaiheen nettokustannuksiksi muodostuisi 
noin 1,23 miljardia markkaa. Rahoituksesta 
vastaisivat kansaneläkelaitos, kunnat ja valtio. 

Kaikki esityksessä olevat eläketasoa koskevat 
markkamäärät vastaavat vuoden 1981 maalis
kuussa maksettavien eläkkeiden indeksitasoa. 
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YLEISPERUSTELUT 

1. Kansaneläkeuudistuksen 
yhteiskunnallinen merkitys 

1.1. Kansaneläkeuudistuksen tavoitteet 

Kansaneläkeuudistuksen ensimmäinen vaihe 
tuli voimaan 1 päivänä tammikuuta 1980 kan
saneläkelain muuttamisesta annetulla lailla 
(588/78) ja eräillä siihen liittyvillä laeilla 
(589-596/78). Ensimmäiseen vaiheeseen liit
tyvä työtulojen etuoikeuden edelleen laajenta
minen tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 
1981 ( 457 ja 458/80). Edellä mainittua lain
säädäntöä koskevan hallituksen esityksen (HE 
72/1978 vp.) perusteluissa määriteltiin kan
saneläkeuudistukseen liittyvät tavoitteet sekä 
sen vaiheittaisen toteuttamisohjelman sisältö. 
Kansaneläkejärjestelmän kehittämisen tavoit
teiksi asetettiin edellä mainitun hallituksen esi
tyksen mukaan eläketurvassa olevien puuttei
den ja epäkohtien poistaminen siten, että 
jokaiselle eläkkeensaajalle voidaan eläketulon 
muodossa turvata vähimmäistoimeentulo ja 
toisaalta tulotason kohtuullinen säilyminen 
eläkkeelle siirryttäessä. Suunnitellun vähim
mäiseläkkeen todettiin johtavan erityisesti 
pientä työeläkelakien mukaista eläkettä saavien 
tai kokonaan työeläkejärjestelmän ulkopuolelle 
jäävien kansalaisten eläketurvan paranemiseen. 

Vuonna 1978 eduskunnan tietoon saatettu 
kansaneläkejärjestelmän uudistussuunnitelma si
sälsi yksityiskohtaisesti määritellyn lopputa
voitteen ja sen toteuttamiseksi tarkoitetun vai
heittaisen toimeenpano-ohjelman. Lakiesityksen 
perusteluissa todettiin, ettei kansaneläkejärjes
telmän kehittämistä voida toimeenpanna yhdellä 
kertaa tai irrallisin osaratkaisuin. Kokonais
uudistuksen toteuttamisen yhdellä kertaa to
dettiin aiheuttavan kansantaloudelle liian suu
ren rasituksen. Tästä syystä uudistussuunnitel
man erilliset toimeenpanovaiheet oli tarkoi
tettu toteutettaviksi rahoitusmahdollisuuksien 
mukaan ajoitettuina siten, että jokaisen toi
meenpanovaiheen toteutusmahdollisuudet edel
lytettiin selvitettäviksi erikseen. Taloudelliset 
näkökohdat huomioon ottaen vaiheittaisen toi
meenpano-ohjelman eri osauudistusten järjestys 
oli ajoitettu siten, että ensisijalle oli asetettu 
vähävaraisiin kohdistuvat parannukset. 

Kansaneläkejärjestelmän kokonaisuudistuksen 
toisen ja kolmannen vaiheen osalta vaiheittai
nen toteuttamisohjelma määriteltiin seuraavasti. 
"Toisena uudistuksena korotetaan tukilisää, 
etuoikeutetaan työtulot kokonaan kansand.ä
kettä määrättäessä, lievennetään tarveharkintaa 
sekä yhdistetään tukiosa- ja tukilisä lisäosaksi. 
Tämän jälkeen eläkkeet eriytetään siten, ettei
vät eläkkeensaajan puolison tulot vaikuta hänen 
lisäosansa määrään. Seuraavassa vaiheessa saa
tetaan -loppuun eläkevähenteisyys etuoikeutta
maila muut kuin eläketulot lisäosaa määrät
täessä." 

Verotuksesta edellä mainitussa esityksessä 
todettiin että, "kansaneläke ja työeläke muodos
tuvat uudistuksessa kokonaiseläketurvan rin
nakkaisiksi osa-alueiksi ja että ne jäisivät 
ilman lisätoimenpiteitä eläkkeensaajan kannalta 
eri asemaan, koska työeläke on veronalaista ja 
kansaneläke verotonta tuloa." 

Veroperusteiden erilaisuudesta aiheutuu mo
nia epäkohtia ja huomattavasti epäjohdonmukai
suuksia. Yhtenä osana kansaneläkejärjestelmän 
kokonaisuudistusta onkin toteutettava eläkkei
den verotuksen yhtenäistävä uudistus saman
aikaisesti, kun luovutaan kansaneläkkeiden työ
tulosidonnaisuudesta. 

Valtioneuvosto teki 23 päivänä toukokuuta 
1980 periaatepäätöksen, jonka mukaan kan
saneläkeuudistusta jatkettaisiin siten, että uudis
tuksen toinen vaihe jaetaan kahteen, vuosien 
1983 ja 1984 alusta voimaan tulevaan osaan 
(II A- ja II B-vaiheet) ja kolmas vaihe tulisi 
voimaan vuoden 1985 alusta (UI-vaihe). 
Periaatepäätöksen mukaan eläkeuudistus rahoi
tettaisiin nostamatta vakuutusmaksuja vuoden 
1980 tasosta. Valtion ja kuntien rahoituksen 
reaaliarvon edellytettiin säilyvän vähintään vuo
den 1980 tasolla. Uudistuksen II A-vaiheessa 
aloitettava eläkkeiden verotuksen yhtenäistä
minen toteutettaisiin siten, että pelkkää kan
saneläkettä saava säilyttää verovapauden ja 
pienten työeläkkeiden verotus kevenee. Kan
saneläkeuudistuksen viimeisen eli neljännen 
vaiheen toteutuksen ajoitus ratkaistaan myö
hemmin erikseen. 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kan
saneläkelakia edellä selostetun toimeenpano
ohjelman mukaisesti siten, että kansaneläk-
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keestä muodostuisi asteittain henkilökohtainen 
eläke, jonka suuruuteen vaikuttaisivat vain 
eläkkeensaajan muut eläketulot. Uudistuksen 
toimeenpano on ehdotettu ajoitettavaksi mai
nitun valtioneuvoston periaatepäätöksen mukai
sesti. Myös rahoituksessa on noudatettu sano
tussa päätöksessä omaksuttuja suuntaviivoja. 

Ehdotetut muutokset merkitsevät kansanelä
kejärjestelmään sisältyvän tarveharkinnan pur
kamista ja järjestelmän yksinkertaistamista ny
kyisestään. Uudistus lyhentäisi olennaisesti 
eläkkeiden käsittelyaikoja ja parantaisi siten 
eläkkeen hakijoiden oikeusturvaa. 

Kl,ln kansaneläkeuudistuksen yhteydessä luo
vutaan eläkkeiden tulosidonnaisuudesta, tulon
jakopoliittisesti tarpeellinen tulontasaus myös 
eläkeläisten kohdalla toteutetaan tuloverotuk
sen avulla. Verovapaata kansaneläketuloa voi 
saada suurituloinenkin henkilö, kun taas pieni
tuloinen eläkkeensaaja joutuu verolle, jos hänen 
eläketulonsa pääasiallisesti muodostuu työeläk
keestä. Tästä syystä eläkkeiden verotuksen 
yhtenäistäminen onkin toteutettava säätämällä 
myös kansaneläke veronalaiseksi tuloksi. Täysi
määräinen kansaneläke on mitoitettu vähim
mäistoimeentulon turvaavaksi, joten eläkkeiden 
verotuksen yhtenäistäminen on ehdotettu to
teutettavaksi siten, ettei pelkkää kansaneläkettä 
saava eläkeläinen joudu eläkkeestään maksa
maan veroa. 

1.2. Keinot 

1.2.1. Voimassa olevat perusosa, tukiosa ja 
tukilisä 

Voimassa olevan kansaneläkelain mukaan 
maksetaan kansaneläkkeenä kaikille vakuutetuil
le 223 markan suuruista perusosaa kuukaudes
sa. Kansaneläkkeeseen kuuluu myös tukiosa ja 
tukilisä, jotka tarveharkintaisina etuuksina mää
räytyvät vakuutetun ja hänen puolisonsa tulojen 
ja omaisuuden määrän perusteella. Tukiosan ja 
tukilisän saamiseksi sovellettava tarveharkinta 
on edelleenkin verraten tiukkaa ja mitä vähä
tuloisemmasta eläkkeensaajasta on kysymys, 
sitä kireämmin tarveharkinta häneen kohdistuu. 
Tukiosassa tulosidonnaisuusprosentti on 50 ja 
tukilisässä 70. Tämä merkitsee sitä, että vakuu
tetun vuositulon ylittäessä tietyn rajatulon, vä
hennetään edellä mainituista etuuksista määrä, 
joka on prosenttiluvun osoittama osuus raja
tulon ylittävästä osasta. 

Tukiosan suuruuteen vaikuttaa nykyisin yksi
näisellä eläkkeensaajalla 470 markkaa kuukau
dessa ylittävä tukiosatulojen määrä, joka naimi
sissa olevan eläkkeensaajan kohdalla on 750 
markkaa. Tukilisässä vastaavat rajatulot ovat 
yksinäisellä 120 markkaa ja naimisissa olevalla 
190 markkaa kuukaudessa. 

Tulottomalle tai aivan vähätuloiselle makset
tava täysimääräinen kansaneläke on ensimmäi
sessä kuntaryhmässä 1 187 markkaa ja toisessa 
kuntaryhmässä 1133 markkaa kuukaudessa~ 
Vähimmäiseläketurvan kannalta kansaneläkkeen 
tasoa ei voida vielä pitää riittävänä. Järjestel
män tarveharkinta on koettu esteeksi oma
toimisuudelle ja säästämishalulle. Niinpä työc 
tulojen eläkettä kaventava vaikutus alkaa heinä
kuun alusta 1981 toteutettavan, näiden tulojen 
etuoikeuden laajentumisen jälkeenkin yksinäi
sellä henkilöllä tukiosaa arvioitaessa noin 1 340 
markan ja tukilisää arvioitaessa noin 840 mar
kan kuukausitulosta. Muut tulot, kuten maa
talous-, yrittäjä- ja pääomatulot, alentavat tuki
lisää jo noin 120 markan kuukausitulosta lu
kien. Omassa käytössä olevaa asuntoa lukuun 
ottamatta omaisuus vaikuttaa tukilisään jo noin 
12 000 markkaa ylittävältä osalta. 

1.2.2. Tukiosan ja tukilisän yhdistäminen ja 
kansaneläkkeen tason korottaminen 

Uudistuksen vuoden 1983 alusta voimaan
tulevaksi ehdotetussa II A-vaiheessa perusosan 
nimi muutettaisiin pohjaosaksi ja sen suuruus 
säilyisi nykyisellään. Nykyinen tukiosa ja tuki
lisä yhdistettäisiin lisäosaksi. Lisäosa jäisi tässä 
vaiheessa vielä tulosidonnaiseksi. Kansaneläk
keensaajien taloudellista asemaa parannettaisiin 
korottamalla täysimääräistä lisäosaa 36 markalla 
kuukaudessa. Eläkkeensaajapuolisoilla korotus 
olisi 29 markkaa kuukaudessa. Täysimääräinen 
lisäosa olisi yksinäisellä henkilöllä ensimmäi
sessä kuntaryhmässä 1 000 ma11kkaa ja toisessa 
kuntaryhmässä 946 markkaa kuukaudessa. Jos 
molemmat puolisot saavat kansaneläkettä tai 
toinen heistä saa kansaneläkettä ja toinen rin
tamasotilaseläkettä, täysimääräinen lisäosa olisi 
80 % :a mainituista markkamääristä. 

1.2.3. Lisäosan rajatulo ja eläkevähenteisyys
prosentti 

Lisäosan rajatuloiksi ehdotetaan vuoden 1983 
alusta lukien nykyisiä tukilisän rajatuloja eli 
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yksinäisellä henkilöllä 120 markkaa ja naum
sissa olevalla henkilöllä 190 markkaa kuukau
dessa. Lisäosan säilyessä vielä tulosidonnaisena, 
on sitä varten tarkoituksenmukaista määritellä 
yhtenäinen tulosidonnaisuusprosentti, josta vuo
desta 1985, kun tarveharkinnan purkaminen on 
saatettu loppuun, muodostuu eläkevähenteisyys
prosentti. Esityksen mukaan tämä prose?tti
luku olisi 50. Ratkaisussa on otettu huomwon 
koko uudistuksen tavoitteena oleva tarvehar
kinnan lieventäminen. Sen mukaan esimerkiksi 
perusosan lisäksi nykyisin vain tukiosaa saa
villa ehdotettua suurempi prosenttiluku kiris
täisi tulosidonnaisuutta. 

Prosenttiluvun valinnassa on pidetty lisäksi 
silmällä tarkoituksenmukaista kokonaiseläkkeen 
(kansaneläke ja työeläke) tasoa. Ratkaisussa 
on otettu huomioon myös eläkkeiden verotus
käytännön yhtenäistämisen vaikutus. 

Ehdotettua suurempi eläkevähenteisyyspro
sentti merkitsisi uudistuksen II A-vaiheen täy
täntöönpanon vaikeutumista sekä kansaneläke
etuuksien alenemista, jotka olisi estettävä vai
keasti toteutettavin suojaamistoimenpitein. 

1.2.4. Työtulojen etuoikeuttaminen ja sen 
ulottaminen vammaisiin henkilöihin 

Tarveharkinnan purkamista jatketaan II A
vaiheessa saattamalla loppuun sekä eläkkeen
saajan omien että hänen puolisonsa työtulojen 
etuoikeuttaminen. 

Kansaneläkejärjestelmän kokonaisuudistusta 
koskevan ensimmäisen vaiheen yhteydessä työ
tulon etuoikeuden laajennus ei koskenut kan
saneläkelain 22 § :n 2 momentissa tarkoitettuja 
vaikeavammaisia eläkkeensaajia. Säännöksessä 
tarkoitetuille sokeille ja liikuntakyvyttömille 
kansaneläkelain mukainen työkyvyttömyyseläke 
on yleensä myönnetty haittaperiaatteella. Tuol
loin katsottiin, että näiden henkilöiden asema 
on selvitettävä erikseen vammaiskorvausjärjes
telmän kokonaisuudistuksen yhteydessä. Asiaa 
on tutkittu Avuttomuuskorvaustoimikunnassa 
(Komiteanmietintö 1980:40). Asian laajakan
toisuuden vuoksi ei kokonaisuudistukseen ole 
ryhdytty. 

Kansaneläkelain 22 §:n 2 momentissa tar
koitettujen henkilöiden saamaa työtuloa ei 
uudistuksen jatkovaiheessa ole tarkoituksenmu
kaista enää saattaa eriarvoiseen asemaan mui-

hin työkyvyttömiin nähden. Sen vuoksi ehdote
taan, että heille annettaisiin työtulojen etuoikeus 
täysimääräisenä kuten muillekin. 

Ratkaisu merkitsisi sitä, että työtulojen etu
oikeuden laajentaminen olisi tälle henkilöryh
mälle katsottava lähinnä tunnustuksen luontei
seksi kannustukseksi työssäkäymisestä. Hallitus 
katsoo kuitenkin, että näiden henkilöiden asema 
olisi pyrittävä kokonaisuudessaan hoitamaan 
invalidirahatyyppisen korvausjärjestelmän avul
la. 

Kansaneläkeuudistuksen toteuttamisen kan
nalta esityksessä otetulla kannanotolla ei ole 
sanottavampaa merkitystä nyt kysymyksessä 
olevien henkilöiden vähälukuisuuden vuoksi. 
Arviolta heitä on yhteensä noin 1 000. 

1.2 .5. Lisäosaa määrättäessä huomioon otetta
va! tulot 

Kun uusi lisäosa muodostuu aikaisemmasta 
tukiosasta ja tukilisästä, tulee ratkaistavaksi, 
miten uudistuksen alkuvaiheessa suhtaudutaan 
niihin tulolajeihin, jotka saattavat olla tuki
osassa joko kokonaan tai osittain etuoikeutet
tuja, kun taas tukilisässä ne luetaan kokonaan 
tuloksi. Koska uudistuksen tarkoituksena on 
purkaa asteittain tarveharkintaa ja yksikertais
taa kansaneläkejärjestelmää, esitetään, että 
vuoden 1983 alusta tulosidonnaista lisäosaa 
määrättäessä sovellettaisiin eräin poikkeuksin 
nykyistä tukiosaa koskevia eri tulolajien tulok
silukemissäännöksiä. Vuositulo olisi se tosiasial
linen tulo, jota vakuutetun voidaan edellyttää 
kohtuullisen arvion mukaan jatkuvasti vuosit
tain saavan. Etuoikeutettavan työtulon lisäksi 
poikkeuksen muodostaisivat tukiosassa tällä 
hetkellä kokonaan etuoikeutetut tulot, kuten 
lapsilisät, valtion ja kunnan varoista suoritettava 
asumistuki ja näihin rinnastettavat korvaukset, 
joiden asema säilyisi ennallaan. Vaikka eläke
vähenteinen järjestelmä toteutuisi esityksen mu
kaan vasta vuoden 1985 alusta, on jo tässä 
yhteydessä määriteltävä ne työeläkkeet ja muut 
niihin rinnastettavat jatkuvat suoritukset ja kor
vaukset, jotka vähentävät lisäosaa. Tällaisia elä
keluonteisia tuloja olisivat työ- tai virkasuhtee
seen taikka yrittäjä- tai luottamusmiestoimeen 
perustuvat eläkkeet ja perhe-eläkkeet mahdolli
sine lisäetuineen. Myös ulkomailta saatavat mai
nitunlaiset eläkkeet olisivat lisäosatuloa. Sen si
jaan vapaaehtoisin järjestelyin hankittuja eläk-
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keitä, jotka vakuutettu on kokonaan itse rahoi
tanut, ei luettaisi lisäosatuloksi. Lisäosaa mää
rättäessä ei myöskään otettaisi huomioon työ
eläkkeisiin liittyviä lapsikorotuksia eikä lyk
käyskorotuksia. 

Tapaturmavakuutuslain mukainen tapaturma
ja perhe-eläke sekä elinkorko ja huoltoeläke, 
liikennevakuutuslain mukainen työkyvyttömyys
eläke ja perhe-eläke olisivat myös lisäosatuloa. 

Nykyisin tukiosaa määrättäessä vain osittain 
etuoikeutetut tulot luettaisiin rajatulon ylittä
vältä osaltaan kokonaan lisäosatuloksi. Tästä ei 
aiheutuisi kansaneläkkeiden alenemista, koska 
kansaneläikkeen tasoa samassa yhteydessä koro
tetaan ja tulosidonnaisuusprosentti tukilisän 
osalta lievenee. 

Uudistuksen kannalta vaikean ongelman muo
dostavat jo myönnetyt työeläkkeet ja niiden 
erilainen käsittely tukiosassa ja tukilisässä. Ne 
eläkkeet, jotka ovat alkaneet työeläkejärjestel
mässä vuoden 1975 heinäkuun alussa tapahtu
neen tasokorotuksen jälkeen (ns. uudet työeläk
keet) ovat tukiosassa etuoikeutettuja noin 500 
markan kuukausittaiseen määrään saakka. En
nen sanottua päivämäärää alkaneet (ns. vanhat 
työeläkkeet) ovat puolestaan tukiosassa koko
naan etuoikeutettuja tuloja. Tukilisässä molem
mat eläkkeet otetaan huomioon täysimääräisinä. 
Koska kansaneläkkeestä on tarkoitus tulla 
eläke, jota vähentää ainoastaan vakuutetun muut 
eläketulot, esitetään, että uusien työeläkkeiden 
osittainen etuoikeus poistetaan lisäosassa vuo
den 1983 alusta. 

Edellä mainitusta kansaneläkkeen tason ko
rottamisesta ja tulosidonnaisuusprosentin osit
taisesta alenemisesta lisäosassa seuraa, ettei 
työeläkkeiden nykyisen osittaisen etuoikeuden 
poistaminen lisäosan tukiosaa vastaavassa osassa 
aiheuta kansaneläkkeiden alenemisia. Sen si
jaan n)11kyisin tukiosassa kokonaan etuoikeutet
tujen, niin sanottujen vanhojen työeläkkeiden 
saajien kohdalla eläkkeen kokonaan tuloksi 
lukeminen merkitsisi kansaneläkkeen alenemista 
arviolta 65 000 tapauksessa. 

Tämän estämiseksi vanhojen ~työeläkkeiden 
saajien asema ehdotetaan turvattavaksi siten, 
että heille m~settaisiin lisäosana vähintään ny
kyistä tukiosaa vastaava osa edellyttäen, että 
vakuutetulla on siihen muiden tulojensa perus
teella oikeus. Työeläke luettaisiin tuloksi vain 
tiettyyn rajaan saakka, minkä ylittävä osa ei 
vaikuttaisi lisäosan määrään. Raja olisi vuonna 

1983 1 260 markkaa kuukaudessa. Jos mo7 
lemmat puolisot saavat kansaneläkettä, raja 
olisi 2 020 markkaa ja jos puolisoista vain 
toinen saa eläkettä, 1 330 markkaa kuukaudes
sa. Markkamääristä vähennettäisiin lisäosaan 
vaikuttavan muun tulon määrä. 

Sotilasvammalain ( 404/48) mukaisten etuok
sien saajien asema on nykyisin sama kuin van
haa työeläkettä saavien. Etuuksia ei lueta 
tuloksi tukiosaa määrättäessä, mutta ne lue
taan kokonaan ~tukilisätuloksi. Tämän ryhmän 
kohdalla elinkonon ja huoltoeläkkeen lukeminen 
kokonaan lisäosatuloksi saattaisi eräissä har
voissa ,tapauksissa pienentää kansaneläkettä ny
kyisestä. Siksi ehdotuksen mukaan sotilasvam
malain mukaiset elinkorko ja huoltoeläke suo
jattaisiin samalla tavoin kuin vanhat työeläk
keet. Näiltä kuitenkin edellytettäisiin, että 
etuus on alkanut ennen vuotta 1983. Samoilla 
edellytyksillä suojattaisiin myös muulle kuin 
vakuutetulle itselleen maksettava ylimääräinen 
sotaeläke ja rintamamieseläke. 

Vuoden 1983 alusta etuoikeutettaisiin soti
lasvammalain mukainen täydennyskorko ja lisä
huoltoeläke. Nämä on tarveharkintaisina etuuk
sina katsottu tarkoituksenmukaiseksi jättää 
eläkevähenteisyyden ulkopuolelle. Sama koskisi 
myös vakuutetulle itselleen maksettavaa ylimää
räistä sotaeläkettä ja rintamamieseläkettä. Sen 
sijaan sotilasvammalain mukainen elinkorko ja 
huoltoeläke luettaisiin kuitenkin lisäosatuloksi. 
Hallituksen tarkoituksena on, että edellä mai
nittujen muutosten vaikutukset otetaan huo
mioon sotilasvammalainsäädännössä. 

Vuoden 1983 alusta ehdotetaan etuoikeu
tettavaksi myös luopumiseläkelain ( 16/74) 
mukainen luopumiseläke. Koska luopumiseläke
järjestelmä on määräaikaisesti voimassa oleva 
maatalouden rakennepoliittiseen järjestelmään 
liittyvä ratkaisu, luopumiseläkettä on vaikea 
pitää työeläkkeenä. Luopumiseläkettä ei nykyi
sinkään lueta tuloksi tukiosaa määrättäessä. 
Kun luopumiseläkkeellä oleva alkaa saada 
kansaneläkettä, luopumiseläkettä pienennetään 
60 % :lla, joten varsinaista eläketulon kasvua 
ei tapahdu. 

Maatalousyrittäjien eläkelain ( 46 7/69) mu
kainen sukupolvenvaihdoseläke koostuu perus
määrästä ja lisäosasta. Perusmäärä vastaa vil
jelijän saman lain mukaista eläkettä, kun 
taas lisäosa muodostuu kansaneläkkeen perus
osasta ja tietyn tasoisesta kananeläkkeen tuki-
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osasta. Yhdenmukaisesti taman kanssa esite
tään, että maatalousyrittäjien eläkelain mukai
sesta sukupolvenvaihdoseläkkeestä luettaisiin 
lisäosatuloksi sen perusmäärä. Sukupolven
vaihdoseläkkeen lisäosaa ei luettaisi lisäosa
tuloksi. 

Sukupolvenvaihdoseläkejärjestelmään tehtäi
siin eräitä tästä menettelystä aiheutuvia tarken
nuksia, jotka ilmenevät myöhemmin tässä esi
tyksessä. 

Tukiosaa ja tukilisää yhdistettäessä on lisä
osaa varten vuosiksi 1983 ja 1984 määriteltävä 
yhtenäinen omaisuusraja, omaisuuden käsite 
sekä se prosenttiluku, jonka mukaan tuloa 
omaisuudesta rajan ylittävältä osalta määrätään. 
Tukiosassa mainittu prosenttiluku on tällä het
kellä 10 ja tukilisässä 8. Hallitus pitää tarkoi
tuksenmukaisena, että omaisuusrajana sovellet
taisiin ehdotuksen mukaan nykyisiä tukiosaa 
koskevia markkamääriä samoin kuin tukiosassa 
noudatettavaa prosenttilukua. Tuloksi luettai
siin 10 % :a siitä määrästä, jolla vakuutetun 
omaisuuden arvo ylittää 149 250 markkaa. 
Jos vakuutettu on naimisissa, vuoden 1983 
aikana otetaan huomioon myös puolison omai
suus, jolloin raja on 220 890 markkaa. Omassa 
käytössä olevaa asuntoa ei tukilisässä nykyisin 
sovellettavaa käytäntöä vastaten luettaisi omai
suudeksi. 

1.2.6. Kansaneläkkeiden eriyttäminen ja lisä
osan korottaminen 

Uudistuksen vuoden 1984 alusta voimaan
tulevaksi ehdotettu II B-vaihe aloitettaisiin 
eläkkeensaajien asemaa parantamalla. Tämä to
teutettaisiin lisäosaa korottamalla. Täysimää
räistä lisäosaa korotettaisiin tässä yhteydessä 
42 markalla kuukaudessa. Jos molemmat puo
lisot saavat kansaneläkettä tai toinen heistä 
saa kansaneläkettä ja toinen rintamasotilaselä
kettä, täyden lisäosan korotus on ensimmäi
sessä kuntaryhmässä 44 markkaa ja toisessa 
kuntaryhmässä 43 markkaa kuukaudessa. Täy
simääräisen lisäosan suuruus olisi yksinäisellä 
henkilöllä vuodesta 1984 lukien ensimmäisessä 
kuntaryhmässä 1 042 markkaa ja toisessa kun
taryhmässä 988 markkaa kuukaudessa. Uudis
tuksen tässä vaiheessa ehdotetaan puolisoiden 
kansaneläkkeet eriytettäviksi. Toisen puolison 
tulot tai omaisuus ei enää vaikuttaisi toisen 
puolison saamaan lisäosan määrään. 

Eriyttämisen seurauksena on, että puolisoiden 
kansaneläkkeet ovat vastaisuudessa useimmiten 
erisuuruiset. Tämä johtuu siitä, että työeläk
keet ja muut eläkevähenteisyyden piiriin kuu
luvat etuudet, vielä vuoden 1984 aikana lisäksi 
eräät tarveharkintaan liittyvät tulot, ovat vain 
harvoin kummallakin puolisolla aivan samansuu
ruiset. Tämän seurauksena lisäosa pienentyy 
vuoden 1984 alusta noin 89 000 sellaisella eläk
keensaajalla, jolla on tuloja enemmän kuin puo
lisolla. Keskimääräinen aleneroa on 126 markkaa 
kuukaudessa ja suurimmillaan lisäosa pienentyy 
386 markalla. Uudistuksen johdosta perheen 
eläketulot kuitenkin yleensä kasvavat tai py
syvät vähintään ennallaan. 

Lisäosajärjestelmän selkiyttämiseksi esitetään, 
että lisäosaa määrättäessä sovellettava! rajatulot 
yhdenmukaistettaisiin II B-vaiheessa muutta
malla naimisissa olevaa vakuutettua koskeva 
190 markan rajatulo 120 markaksi kuukaudes
sa. Yhdenmukaistaminen on perusteltu tilan
teessa, jolloin puolisoiden tuloja ei enää las
keta yhteen eikä eläkkeensaajapuolisoille mak
seta yhteistä lisäosaa puoliksi kummallekin. Tä
hän liittyen muutettaisiin eläkkeensaajapuoli
soiden täyden lisäosan määräytysmisperustetta 
siten, että täysi lisäosa olisi näissä tapauksissa 
81 %:a yksinäisen eläkkeensaajan täydestä lisä
osasta. Näin ollen eläkkeensaajapuolisoiden 
täysimääräinen lisäosa olisi vuodesta 1984 lu
kien ensimmäisessä kuntaryhmässä 844 ja toi
sessa kuntaryhmässä 800 markkaa kuukaudessa. 

Vuoden 1984 alusta korotettaisiin markka
määriä, joihin saakka vanha työeläke ja eräät 
muut tähän rinnastettavat korvaukset enintään 
luetaan lisäosatuloksi. Tämän seurauksena näi
den etuuksien saajat, joiden saama korvaus on 
mainittuja markkamääriä suurempi, eivät saisi 
lisäosan tasokorotusta vuoden 1984 alusta, 
koska heidän asemansa on katsottava sanotuilla 
etuisuuksilla riittävän turvatuksi. 

Edellä selostettujen II B-vaiheessa toteutet
tavien muutosten seurauksena lisäosan on ar
vioitu nousevan 620 000 eläkkeensaajalla. Kes
kimääräinen korotus olisi 93 markkaa kuukau
dessa. 

1.2.7. Eläkevähenteisyyden toteuttaminen 

Uudistuksen vuoden 1985 alusta voimaan
tulevaksi ehdotetussa kolmannessa vaiheessa 
siirryttäisiin eläkevähenteiseen järjestelmään. 
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Lisäosaa vähentäisivät vain · eläkeluonteiset 
tulot. Kaikki muut tulolajit etuoikeutettaisiin. 
Tällaisia tuloja ovat niin sanotut pääomatulot 
ja yrittäjätulot. Eläkkeensaaiilla nämä ovat 
yleensä pienehköjä talletusten korkotuloja, huo
neenvuokratuloja sekä maatalous- ja muusta 
yrittäjätoiminnasta saadusta tu1osta se osa, jota 
ei ole työtulona jo aikaisemmin etuoikeutettu. 

Eläkevähenteiset tulolajit on esityksen mu
kaan määritelty jo uudistuksen II A-vaiheessa. 
Eläkevähenteisyyteen liittyy ongelmana kiin
teistökaupan yhteydessä pidätettävä syytinki. 
Nykyisin syytinki on tukiosassa kokonaan etu
oikeutettua, jos eläkkeensaajan tai hänen puo
lisonsa kansaneläke on alkanut ennen 1 päi
vää heinäkuuta 1975. Jos eläke on alkanut 
tämän ajankohdan jälkeen, syytinki luetaan 
tukiosassa tuloksi 500 markkaan saakka kuu
kaudessa. Tukilisässä syytinki luetaan kokonaan 
tuloksi. Syytingin nykyinen tuloksilukeminen 
tukiosa- ja tukilisäjärjestelmässä pohjautuu yrit
täjäeläkejärjestelmiä vuonna 1969 perustettaessa 
omaksuttuun kannanottoon, jonka mukaan syy
tinki on rinnastettava lähinnä vanhoihin työ
eläkkeisiin. Syytinkiä on kuitenkin kauppahin
nan osana pidettävä sellaisena pääomaluontei
sena tulona, joka ei kuulu eläkevähenteisyyden 
piiriin. Sen vuoksi syytinki ehdotetaan etu
oikeutettavaksi vuoden 1985 alusta. Vuosina 
1983 ja 1984 syytinki luetaisiin kokonaan 
lisäosatuloksi. Tukiosassa nykyisin kokonaan 
etuoikeutettujen syytinkien kohdalla saattaisi 
kansaneläke eräissä harvoissa tapauksissa pie
nentyä, mikä estettäisiin suojasäännöksin. 

Tukiosaa ja tukilisää koskevassa tuloharkin
nassa on sovellettu vuosituloa arvioitaessa me
nettelyä, jossa vakuutettu on saanut lukea hy
väkseen velkojen korot ja näihin rinnastettavat 
menoerät tulojensa vähennyksenä. 

Pääomatulojen etuoikeuttaiDisen yhteydessä 
on vuositulosta poistettava myös eräät vähen
nykset, joista suurimman ryhmän muodostavat 
velkojen korot. Muina vähennyksinä tulevat 
kysymykseen syytingin maksajalle tehtävä elä
kerasitevähennys sekä elatuksen maksajalle teh
tävä vähennys. Jos vuositulossa ei ole vähintään 
vähennyksen suuruista, samanaikaisesti etuoi
keutettavaa tuloa, lisäosa alenisi noin 34 000 
eläkkeensaajalla. 

Lisäosan pienenemisen estämiseksi vuodesta 
1985 alkaen maksettavaa eläkkeenosaa eli suo
jaa vähennettäisiin ehdotuksen mukaan siten, 
että se lakkaisi viimeistään viiden vuoden 

kuluessa. Vähennys olisi 20 %, kuitenkin 
aina vähintään 20 markkaa kunkin vuoden 
alusta vuodesta 1986 lukien. Menettelyä on 
pidettävä tarkoituksenmukaisena siksi, että 
velkojen määrä yleensä vuosien kuluessa vähe
nee lyhennysten seurauksena. Tämän vuoksi 
on mahdollistettu myös kaavamaista vähentä
mistä nopeampi menettely silloin, kun velan 
määrä olennaisesti pienenee. Suojaamista ei 
ehdoteta tehtäväksi pysyväksi myöskään siitä 
syystä, että vakuutettu on saattanut saada jo 
aikaisemmin etua samasta perusteesta esimer
kiksi niissä tapauksissa, jolloin velka kohdistuu 
jo vuodesta 1983 etuoikeuttavan työtulon han
kintaan. 

Uudistuksen seurauksena lisäosan on arvioitu 
kolmannessa vaiheessa nousevan 210 000 eläk
keensaajalla. Keskimääräinen korotus olisi 125 
markkaa kuukaudessa. 

1.2 .8. Eräitä teknisluonteisia etuuksiin liitty
viä parannuksia 

Tässä esityksessä on tarkoitus saattaa kan
saneläkejärjestelmä kokonaisuudistussuunnitel
man kolmannen vaiheen tasolle. Sen vuoksi on 
tarkoituksenmukaista, että jo uudistuksen II A
vaiheen yhteydessä ehdotetaan kansaneläkelakiin 
tehtäviksi eräitä lainsäädäntöteknisiä parannuk
sia, kuten lukujaottelun selkiyttäminen ja pykä
lien ryhmittäminen nykyistä johdonmukaisem
paan järjestykseen. Myös eräitä etuuksiin liitty
viä teknisluonteisia korjauksia ehdotetaan to
teutettaviksi samassa yhteydessä. Lapsikorotus 
maksetaan eläkkeensaajalle, jolla on huolletta
vanaan alle 16 vuotiaita lapsia. 

Lapsikorotuksen määrä on lasta kohti 20 
% perusosan ja täysimääräisen tukiosan yh
teismäärästä. Vuoden 1980 alusta lapsikorotus 
on ollut ainoa vakiomääräinen eläkkeenosa, 
jonka suuruus määräytyy kuntaryhmän mukaan. 
Lapsikorotuksen kuntaryhmän poistaminen eh
dotetaan toteutettavaksi vuoden 1983 alusta 
lukien, mikä merkitsee toisen kuntaryhmän 
mukaisten lapsikorotusten korottamista ensim
mäistä kuntaryhmää vastaaviksi. Lapsikorotus 
nousisi 11 markalla kuukaudessa lasta kohden 
noin 26 000 kansaneläkkeensaajalla. Vastaava 
muutos esitetään tehtäväksi myös perhe-eläke
ja rintamasotilaseläkejärjestelmiin. Perhepoliit
tisten näkökohtien lisäksi muutosta puoltaa se, 
että lainsäädäntöä voitaisiin yksinkertaistaa pois-
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tamalla lapsikorotuksen kuntaryhmän määritte
lemistä koskevat säännökset. 

Vanhuuseläkkeen alkaessa myöhemmästä ajan
kohdasta kuin 65 vuoden iästä, kansaneläkkeen 
perusasaa korotetaan nykyisin tietyllä prosentti
määrällä kustakin seuraavasta ikäkaudesta läh
tien. Kansaneläkkeen lykkäyskorotussäännös 
muutettaisiin vuoden 1985 alusta lukien siten, 
että korotus laskettaisiin kuukauden tarkkuu
della ja se koskisi myös kansaneläkkeen lisä
osaa. Näin saavutettaisiin paremmin se tavoite, 
että yli 65 vuotiaana eläkkeelle siirtyvien sekä 
kansaneläke että työeläke alkaisivat samasta 
ajankohdasta. Koska työeläkkeen lykkäyskoro
tusta ei lueta lisäosatuloksi, voidaan lykätty 
lisäosa määritellä sen suuruisen työeläkkeen 
perusteella, jollainen työeläke olisi ollut, jos 
vakuutettu olisi siirtynyt eläkkeelle 65 vuotta 
täytettyään. Sisällöltään kansaneläkkeen lykkäys
korotusperiaatteet vastaisivat työntekijäin eläke
lain (395/61) säännöksiä. 

Lisäosan tarkistusta tulojen muuttuessa kos
icevaa säännöstä ehdotetaan muutettavaksi si
ten, että tulojen nousuun sovellettavaa perusta
vaa laatua olevan muutoksen rajaa korotettai
siin nykyisestä 3 370 ma!'kasta 4 000 mark
kaan. Tulojen alenemista koskeva olennaisen 
muutoksen sääntö poistettaisiin kokonaan. Tar
veharkinnan purkamisen jälkeen mainituilla 
säännöksillä on huomattavasti nykyistä vähäi
sempää merkitystä, koska eläkevähenteisyyden 
piiriin kuuluvat eläke- ja vastaavat tulot eivät 
yleensä muutu. Lisäosan oikaisemiseen ei ehdo
tuksen mukaan vastaisuudessakaan ryhdyttäisi 
pelkästään eläkkeen tai muun etuuden indeksi
tarkistuksen johdosta. 

Ehdotuksen mukaan eläkkeensaajan lisäosa 
tarkistettaisiin vastaisuudessa kuuden kuukau
den kuluttua siitä, kun vakuutettu on muutta
nut eri kuntaryhmään kuuluvaan kuntaan kuin 
se kunta, jonka perusteella lisäosaa on mak
settu. Kansaneläkkeen tukiosaa tarkistetaan 
nykyisin tässä tarkoituksessa vuoden kuluttua. 

1.2.9. Sosiaalivakuutustoimikunta, vuositulon 
vahvistaminen, alistaminen ;a muutok
senhaku 

Kansaneläkeuudistuksen nyt toimeenpantavik
si ehdotetut vaiheet merkitsevät syvälle käyvää 
muutosta kansaneläkejärjestelmässä. Tarvehar
kinnan purkaminen vaikuttaa myös sosiaaliva
kuutustoimikuntien tehtäviin kansaneläkeasiois-
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sa. Vuositulon vahvistamista koskevat säännök
set on ehdotuksen mukaan poistettu kansanelä
kelaista samoin kuin vuositulopäätöksen alista
mista koskevat säännökset. Nämä olisivat kui
tenkin voimassa vielä vuosina 1983 ja 1984. 

Ehdotuksen mukaan tarkastuslautakunnan 
päätöksestä vakuutusoikeuteen valitettaessa ei 
tarvittaisi enää muutoksenhakulupaa, jota ei 
edellytetä myöskään valitettaessa työeläkettä 
koskevasta eläkelautakunnan päätöksestä vakuu
tusoikeuteen. Esimerkiksi työkyvyttömyyseläke
asioiden valitusmenettely yhdenmukaistuisi näil
tä osin. Muutoksenhakulupajärjestelmää on 
muutoinkin pidettävä sosiaalivakuutukseen huo
nosti soveltuvana. Eläkevakuutuksen eri loh
kojen muutoksenhakujärjestelmien yhtenäistämi
seen kiinnitti myös huomiota sosiaali- ja ter
veyshallinnon oikeussuojakomitea (Komitean
mietintö 1979:59). Sen mukaan sosiaalivakuu
tuksessa olisi sen luonne huomioon ottaen 
hyväksyttävä periaate, että tietämättömyys tai 
osaamattomuus ei saa koitua henkilön vahin
goksi. Muutoksenhakuluvan pyytämisen laimin
lyöminen valitettaessa kansaneläkeasiassa vakuu
tusoikeuteen merkitsee sitä, ettei valitusta oteta 
ollenkaan tutkittavaksi. Tällainen puutteellisuus 
valituksessa johtunee säännönmukaisesti juuri 
tietämättömyydestä. 

1.2.10. Tukilisälain kumoaminen 

Kansaneläkeuudistuksen II A-vaiheessa, jol
loin tukiosa ja tukilisä yhdistetään Iisäosaksi, 
jää erillinen tukilisälaki (590/78) tarpeetto
maksi, minkä vuoksi se ehdotetaan kumotta
vaksi. 

1.2.11. Perhe-eläkelakiin tehtävät muutokset 

Kansaneläkeuudistuksen vuoksi joudutaan te
kemään tarkistuksia myös perhe-eläkelakiin 
(38/69). Perhe-eläkkeeseen muodostettaisiin 
ehdotuksen mukaan myös lisäosa vuoden 1983 
alusta lukien. Se olisi saman suuruinen kuin 
kansaneläkkeen lisäosa, mutta jäisi tarveharkin
taiseksi. Perhe-eläkkeen perusosan nimi muu
tettaisiin pohjaosaksi. 

Perhe-eläkkeen lisäosassa sovellettaisiin ny
kyistä tukilisän tulokäsitettä eli lähes kaikki 
tulot otettaisiin lisäosaa määrättäessä huomioon. 
Poikkeuksen muodostaisivat kuitenkin kansan
eläkkeenkin lisäosassa etuoikeutettavat sotilas-
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vammalain mukainen täydennyskorko ja lisä
huoltoeläke sekä työeläkkeen lapsikorotus. Sen 
sijaan esimerkiksi työtulo, syytinki ja luopumis
eläke luettaisiin tuloksi. Vanhaa työeläkettä 
saavien asema turvattaisiin kuten kansan
eläkejärjestelmässä. 

Ehdotuksen mukaan puoliorvon ja täysorvon 
eläkkeistä poistettaisiin kuntaryhmitys. 

Perhe-eläkkeen lisäosassa omaisuutta koske
vat markkamäärät ja tuloksilukemisprosentti 
olisivat samat kuin kansaneläkejärjestelmässä 
vuosina 1983 ja 1984. Omassa käytössä olevaa 
asuntoa ei luettaisi lisäosaan vaikuttavaksi omai
suudeksi. 

Leskeneläkkeenä maksetaan niin sanottua 
alkueläkettä edunjättäjän kuolemaa seuraavien 
kuuden kuukauden aikana. Sen määrä vastaa 
kansaneläkkeen perusasaa ja täysimääräistä yk
si.näiselle henkilölle maksettavaa tukiosaa. Alku
eläkkeeseen maksetaan myös tukilisää. Esityk
sessä ehdotetaan, että perhe-eläkelain mukaisen 
alkueläkkeen lisäosa olisi vähintään nykyisen tu
kiosan suuruinen. Jotta alkueläkkeensaajien li
säosa vastaisi mahdollisimman tarkoin edellä 
mainittua tukiosan suuruutta, se määriteltäi
siin ensimmäisessä kuntaryhmässä vähintään 43 
ja toisessa kuntaryhmässä vähintään 40 % :ksi 
täysimääräisestä lisäosasta. Näin alkueläkkeen 
saajille maksettaisiin prosenttiluvun osoittama 
osa täyden lisäosan vuosien 1983 ja 1984 taso
korotuksista. 

Perhe-eläkelain muuttamisesta annetun lain 
voimaantulosäännöksessä säädettäisiin niistä 
vanhuudentuen saajien eläkkeistä, joita makse
taan kansaneläkeuudistuksen ensimmäistä vai
hetta koskeneiden lakien voimaantulosäännök
sen perusteella. Vanhuudentukena maksettaisiin 
perhe-eläkelain mukaista lisäosaa. Vanhuuden
tukea pidettäisiin kuitenkin edelleen kansan
cläkkeenä. 

1.2.12. Rintamasotilaseläkelakiin tehtävät muu
tokset 

Rintamasotilaseläkelakiin ( 119 /77) kansan
eläkeuudistuksen johdosta tehtäviksi ehdotetut 
muutokset ovat luonteeltaan teknisiä. Sisällöl
listä merkitystä on muutosehdotuksilla, joiden 
mukaan lapsikorotuksesta myös rintamasotilas
eläkejärjestelmässä poistettaisiin kuntaryhmitys 
ja omaisuus määrättäisiin kuten kansaneläkkeen 
lisäosassa vuosina 1983 ja 1984. 

1.2.13. Eläkkeensaajien asumistukilakiin tehtä
vät muutokset 

Eläkkeensaajien asumistukilain ( 591/80) 
mukaan asumistukea määrättäessä huomioon 
otettavaksi vuosituloksi katsotaan myös kan
saneläkelain mukainen tukiosa ja tukilisä. Näi
den yhdistämisestä lisäosaksi aiheutuvat tekni
set muutokset olisi tehtävä eläkkeensaajien asu
mistukilakiin. Hallituksen tarkoituksena on esit
tää edellä mainittua lakia muutettavaksi myös 
siten, että lisäosaan tulevat tasokorotukset ei
vät pienentäisi asumistukea. Hallitus tulee 
muutoinkin selvittämään asumistukijärjestelmän 
mahdolliset muutostarpeet. Näiden perusteella 
hallitus antaa esityksen eläkkeensaajien asumis
tukilain muuttamisesta siten, että muutosehdo
tukset on mahdollista käsitellä eduskunnassa 
yhdessä nyt annettavan esityksen kanssa. 

1.2.14. Kansaneläkkeiden indeksisidonnaisuut
ta koskeviin säännöksiin tehtävät muu
tokset 

Kansaneläkelaissa säädettyjen eläkkeiden ja 
avustusten sitomisesta elinkustannuksiin annet
tuun lakiin (348/56) ehdotetaan tehtäviksi 
muun muassa pykäläviittaoksista johtuvia tek
nisiä muutoksia. Niihin sisällytettäisiin kaikki 
ne indeksiin sidotut markkamäärät, joista sää
detään kansaneläkelaissa. Tästä syystä esitetään 
erillinen laki kansaneläkelaissa säädetyn apu
ja hoitolisän sitomisesta elinkustannuksiin 
( 589/63) kumottavaksi tarpeettomana. 

1.2 .1.5. Työeläkelakeihin tehtävät muutokset 

Kansaneläkeuudistuksen johdosta joudutaan 
työntekijäin eläkelain yhteensovitussäännöstöön 
tekemään teknisiä tarkistuksia. Muutokset joh
tuvat perusosan nimen muuttamisesta pohja
osaksi sekä perhe-eläkelain muutoksesta, jolla 
poistetaan kuntaryhmitys lapseneläkkeestä. 

Myös sukupolvenvaihdoseläkettä koskevia 
säännöksiä ehdotetaan vuoden 1985 alusta lu
kien eräiltä osin tarkistettaviksi. Tämä johtuu 
siitä, että sukupolvenvaihdoseläkkeeseen kuulu
van lisäosan määrä vastaa nykyisin kansaneläk
keen perusosaa ja yksinäisen henkilön toisen 
kuntaryhmän mukaista täysimääräistä tukiosaa. 
Perusasan nimi on muutettava pohjaosaksi ja 
tukiosan asemesta käytettäisiin toisen kunta-
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ryhmän mukaisen yksinäiselle maksettavan lisä
osan markkamäärää. Sekaannusten välttämiseksi 
sukupolvenvaihdoseläkkeen lisäosan nimi muu
tettaisiin täydennysosaksi. Sitä määrättäessä 
otettaisiin kansaneläkkeen lisäosaan vaikuttavana 
etuutena huomioon kuitenkin vain sukupolven
vaihdoseläkkeen perusmäärä. Vuosina 1983 ja 
1984 sukupolvenvaihdoseläkettä määrättäessä 
noudatettaisiin kuitenkin vielä nykyistä vastaa
vaa menettelyä, minkä vuoksi esitykseen sisäl
tyy näitä vuosia koskeva erityissäännös. 

1.3. Eläkkeiden verotuksen yhtenäistäminen 

1.3.1. Verouudistuksen tavoitteet 

Eläkkeiden verotuksen yhtenäistämiseksi on 
kansaneläke säädettävä veronalaiseksi tuloksi. 
Lähtökohtana verotuksen yhtenäistämisessä hal
litus pitää sitä, ettei verotuksella alenneta pie
nituloisimpien eläkeläisten käytettävissä olevaa 
tuloa. Eläkkeiden verotuksen yhtenäistäminen 
voitaisiin periaatteessa toteuttaa joko korotus
periaatteen tai vähennysperiaatteen mukaisesti. 
Edellisessä tapauksessa kansaneläkkeen brutto
määriä korotettaisiin ja eläkkeet saatettaisiin 
kokonaisuudessaan veronalaiseksi tuloksi. Jäl
kimmäisessä tapauksessa eläkkeensaajille myön
nettäisiin lähes kansaneläkkeen suuruinen eri
tyisvähennys verotuksessa. 

Verotuksen eräänä keskeisenä periaatteena 
on pyrkimys eri tulonsaajaryhmien tasapuoli
seen kohteluun. Siksi olisi veropoliittisesti pe
rusteltua, että eläketulojen ja muiden tulojen 
(esimerkiksi työtulojen) verotus tapahtuisi sa
malla tavoin. V eron tulisi määräytyä verotetta
van henkilön maksukyvyn mukaan eikä sen 
mukaan, minkä laatuista hänen tulonsa on. 
Korotusperiaate toteuttaisi eri tulonsaajaryh
mien , tasapuolisen kohtelun verotuksessa. Sen 
sijaan vähennysperiaatteen soveltamisesta seu
raisi, että eläketulot ja muut tulot joutuvat 
verotuksessa eri asemaan. 

Hallitus on päätynyt esittämään eläkkeiden 
verotuksen yhtenäistämistä vähennysperiaatteen 
pohjalta. Keskeisimpinä syinä vähennysperiaat
teen valintaan hallitus pitää sitä, etteivät kan
saneläkeuudistuksen bruttokustannukset enää 
nouse verouudistuksen johdosta ja että näin 
vältytään veron kantamiselta yli 300 000 elä
keläiseltä. Lisäksi vähennysperiaatteen avulla 
voidaan toteuttaa joustavasti pienten työeläk
keiden verotuksen keventäminen. 

Vähennysperiaatteen valitseminen merkitsee 
sitä, että edellä mainitusta eläketulojen ja mui
den tulojen samanlaisesta verotuskohtelusta on 
luovuttu siitä syystä, että vailla muita tuloja 
olevien eläkeläisten saama täysi kansaneläke 
on mitoitettu turvaamaan vähimmäistoimeen
tulon kansaneläkkeiden tähänastisen verova
pauden pohjalta. Erilaisia tuloja saavien väes
töryhmien samanlainen kohtelu edellyttäisi, et
tei myöskään muiden väestöryhmien kohdalla 
tuloveroa kannettaisi vähimmäistoimeentuloon 
tarvittavasta tulosta. Näin laajaan tuloverotuk
sen muutokseen ei kuitenkaan erityisesti kun
nallistaloudellisista syistä ole tällä hetkellä mah
dollisuuksia. 

Eläkkeiden verotuksen yhtenäistämisperiaat
teen mukaisesti olisi myös pienituloisille, pel
kän ansioeläkkeen varassa eläville annettava 
vastaavat veroetuudet kuin pelkkää kansan
eläkettä saaville. Eläkkeiden ja muiden tulo
jen verotuksen yhdenmukaistaminen voidaan 
hallituksen käsityksen mukaan toteuttaa joh
donmukaisesti sellaisten eläkeläisten kohdalla, 
jotka saavat vain kansaneläkkeen pohjaosaa. 
Tästä syystä ei kansaneläkkeen pohjaosan saa
jien verovapausetua enää tulisi säilyttää. 

Täyden kansaneläkkeen suuruisia eläketuloja 
saavien eläkeläisten verottomuuden turvaami
sen ohella on tarpeen myös keventää sellaisten 
pienten työeläkkeiden verotusta, joita makse
taan mvös kansaneläkettä saaville eläkeläisille. 
Tämä verotuksen kevennys ulotettaisiin esi
tyksen mukaan noin 17 000 markan työeläke
tasolle asti, joka kansaneläke huomioon ottaen 
vastaisi noin 24 000 markan kokonaiseläkettä. 

Kansaneläkeuudistukseen liittyvä eläkeläisten 
verotuksen uudistaminen on pyrittävä toteutta
maan niin, että eläkeläisten tuloverotus saatai
siin muutoin mahdollisimman hyvin vastaa
maan muiden väestöryhmien tuloverotusta. Li
säksi olisi erityisen tärkeätä pyrkiä toteutta
maan uudistus siten, että eläkeläisten margi
naalivero uudessa järjestelmässä olisi mahdolli
simman tasainen. Tällöin verouudistus yhdessä 
kansaneläkkeiden nykyisestä tiukasta tulosidon
naisuudesta luopumisen kanssa olennaisesti lie
ventäisi vero- ja eläkejärjestelmän yhteisvaiku
tuksia eläkeläisten käytettävissä olevaan tuloon 
kokonaistulon kasvaessa. 

1.3.2. Tulo- ja varallisuusverolain muutokset 

Eläkkeiden verotuksen yhtenäistämiseksi on 
muutettava tulo- ja varallisuusverolakia (1043/ 
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7 4) . Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi veron
alaiseksi tuloksi kansaneläkkeen pohjaosa ja 
lisäosa. Pelkkää kansaneläkettä saavien verotto
muus ja pienten työeläkkeiden verotuksen ke
ventäminen toteutettaisiin erityisten eläketulo
vähennysten avulla. Näitä olisi kaksi, toinen 
valtionverotusta varten ja toinen kunnallisve
rotusta varten. Eläketulovähennykset on ehdo
tuksessa mitoitettu siten, että ne yhdessä mui
den eläketuloista myönnettävien vähennysten 
kanssa takaavat pelkän kansaneläkkeen verot
tomuuden. Eläketulovähennykset alenisivat elä
keläisen kokonaistulojen kasvaessa. 

Eläketulovähennykset on ehdotettu sellaisik
si, että eläkeläisten verotus voitaisiin saattaa 
mahdollisimman vähän muiden tulonsaajien ve
rotuksesta poikkeavaksi. Näin ollen voidaan 
eläketulovähennys myöntää valtionverotuksessa 
kunnallisverotusta pienempänä, koska valtion
verotuksen tuloveroasteikon alaraja on tuntu
vasti korkeammalla kuin kunnallisverotuksen 
verokynnys, jota säätelee kunnallisverotuksessa 
myönnettävä perusvähennys. Lakiehdotukseen 
sisältyvät eläketulovähennykset on mitoitettu 
siten, että niiden avulla saavutetaan edellä ku
vatut tavoitteet, kun kansaneläkkeiden eläke
vähenteisyysprosentti on 50. 

Jos molemmat puolisot saavat kansaneläket
tä, heidän lisäosansa määräytyvät eri perusteilla 
kuin muiden eläkeläisten lisäosat. Tämän 
vuoksi tällaisille puolisoille voidaan kunnallis
verotuksen eläketulovähennys myöntää muiden 
eläkeläisten vastaavaa vähennystä pienempänä. 

Kun kansaneläkkeen markkamääriä koro
tetaan eläkkeiden indeksisidonnaisuuden joh
dosta, kiristyisi eläkeläisten verotus. Tällöin 
edellä asetettu eläkeläisten verotuksen uudista
misen tavoite, pelkkää kansaneläkettä saavan 
verottomuus saattaisi vaarantua, ellei myös ve
rotuksessa tehtäisi vastaavia lievennyksiä. Hal
lituksen tarkoituksena on tuloverotuksen vuo
sittaisia tarkistuksia koskevien esitysten yhtey
dessä esittää eläketulovähennysten markkamää
rien sellaista korottamista, joka turvaa sen, 
ettei pelkästään kansaneläkkeen varassa elävä 
eläkeläinen joudu tuloverotuksen piiriin. Li
säksi hallitus 15 päivään elokuuta 1981 men· 
nessä selvittää, onko mahdollista antaa lakiesi
tys siitä, miten pelkkää kansaneläkettä saavien 
eläketulojen verottomuus turvataan vastaisuu
dessa. 

Eläkkeiden ja muiden tulojen verotuksen yh
tenäistämisperiaatteen mukaisesti on lakiehdo
tuksessa ehdotettu kokonaan luovuttavaksi ny-

kyisistä valtionverotuksen ja kunnallisverotuk
sen vanhuusvähennyksistä. Nämä vähennykset, 
joiden määrät ovat nykyisin suhteellisen vä
häiset, myönnetään pelkästään verovelvollisen 
iän perusteella. Verovelvollisen ikää sellaise
naan ei kuitenkaan enää nykyään, yleisen elä
keturvan parannuttua, voida katsoa veronmak
sukykyä vähentäväksi tekijäksi. Vaikka van
huusvähennyksistä luovutaankin, turvaa edellä 
selostettu eläketulovähennysjärjestelmä sen, et
tei muutos heikennä pieni- ja keskituloisten 
eläkeläisten asemaa. 

Esityksessä on myös ehdotettu muutetta
viksi kunnallisverotuksen invalidivähennyksen 
nykyisiä myöntämisperusteita siten, että vähen
nys vastaisuudessa myönnettäisiin ainoastaan 
ansiotulosta, ei kuitenkaan eläketulosta. Lisäksi 
ehdotetaan tarkistettaviksi vähennyksen myön
tämisperusteita työkyvyttömyyseläkkeellä ole
vien kohdalla. Invalidivähennys myönnetään ny
kyisin työkyvyttömyyseläkettä saavalle ilman eri 
selvitystä haitta-asteesta joko 100 % :n tai 
50 % :n haitta-asteen mukaisena riippuen 
siitä, saako työkyvyttömyyseläkeläinen täyttä 
vai osaeläkettä. Kun työkyvyttömyyseläke 
muuttuu vanhuuseläkkeeksi, verovelvollinen 
säilyttää oikeutensa työkyvyttömyyseläkkeen 
mukaiseen invalidivähennykseen. Kun uusi kun
nallisverotuksen eläketulovähennys on ehdotet
tu mitoitettavaksi niin, että se yli 30 000 mar
kan kokonaistuloille saakka korvaa eläkkeellä 
olevan joko vanhuus- tai invalidivähennyksen, 
ehdotetaan, että invalidivähennys vastaisuudessa 
myönnettäisiin vain niille, jotka osallistuvat työ
elämään, jolloin siitä tulisi työssä käyville in
validiteetista aiheutuvia erityiskustannuksia 
hyvittävä vähennys. Ehdotetut muutokset 
koskisivat vain kunnallisverotuksen invalidivä
hennystä. Valtionverotuksen invalideille myön
nettävän vähennyksen perusteet jäisivät ennal
leen. Sairaiden tai vammaisten eläkeläisten lisä
tyn taloudellisen tuen tarve selvitetään., vam
maiskorvausjärjestelmän kokonaisuudistuksen 
yhteydessä. 

Lakiesitykseen sisältyvät verovähennysten 
markkamäärät vastaavat vuoden 1981 verope
rusteita sekä kansaneläkeuudistuksen kolman
nessa vaiheessa voimaan tulevien kansaneläkkei
den tasoa laskettuina maaliskuussa 1981 sovel
letun kansaneläkkeiden indeksitason mukaan. 
Kansaneläkkeiden indeksisidonnaisuudesta joh
tuu, että veroperusteiden suhde eläkkeiden ta
soon muuttuu vuoteen 1983 mennessä. Tämän 
vuoksi hallitus tulee vielä erikseen, vuotta 1983 
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koskevan tuloverotuksen tarkistuksen yhteydes
sä esittämään eläkeläisten veroperusteiden tar
kistamista vuoden 1983 tasoa vastaavaksi. 

2. A s i a n v a 1m i s t e lu 

Valtioneuvoston tehtyä 23 päivänä touko
kuuta 1980 kansaneläkeuudistuksen jatkamista 
koskevan periaatepäätöksen asiaa valmisteltiin 
sosiaali- ja terveysministeriön toukokuussa 1980 
antaman toimeksiannon perusteella kansaneläke
laitoksessa. Ministeriö on kesäkuussa 1980 aset
tanut kansaneläkeuudistuksen valmisteluja sil
mällä pitäen kaksi työryhmää, jotka saivat 
työnsä pohjaksi kansaneläkelaitoksen syyskuun 
alussa 1980 päiväämän luonnoksen asiaa kos
kevaksi hallituksen esitykseksi. Toisen työryh
män tehtäväksi annettiin eläkelainsäädännön 
valmisteleminen ja toiselle työryhmälle vastaa
vat tehtävät työ- ja kansaneläkkeiden verotuk
sen yhtenäistämiseksi. Työryhmien työtä valvo
maan ja koordinoimaan nimitettiin johtoryhmä. 
Uudistuksen toisen ja kolmannen vaiheen suun
nittelu- ja lainsäädäntötyö on olennaisilta osin 
perustunut jo uudistuksen ensimmäistä vaihet
ta valmisteltaessa tehtyihin selvityksiin. Vero
tus- ja rahoituskysymyksiä valmisteltaessa ei 
sen sijaan ole voitu nojautua aikaisempiin sel
vityksiin, vaan valmistelutyö on pohjautunut 
edellä mainittujen työryhmien tekemiin selvi
tyksiin ja arvioihin. 

3. E s i t y k sen o r g a n i sato r i se t ja 
henkilöstövaikutukset 

Tarveharkinnan purkamisen loppuunsaattami
nen vuoden 1985 alusta lukien merkitsee kan
saneläkejärjestelmän oleellista yksinkertaistumis
ta. Tämän seurauksena päätöksentekomenettely 
nopeutuu. 

V akuutettujen olosuhteiden tuntemusta edus
tavien sosiaalivakuutustoimikuntien keskeisim
pänä tehtävänä eläkevakuutuksen toteuttamises
sa on nykyisin tarveharkinnan piiriin kuuluvien 
arvionvaraisten ja muiden tulojen sekä omai
suuden määrän vahvistaminen. Tämä tulisi vuo
desta 1985 lukien kysymykseen enää asumis
tuki-, perhe-eläke- ja rintamasotilaseläkeasioissa. 
Samoin lakkaisi menettely, jonka mukaan so-

siaalivakuutustoimikunnan vuositulon vahvista
mista koskeva päätös on voitu vakuutetun toi
mikunnan jäsenen sekä eräissä tapauksiss; toi
mikunnan vaatimuksesta alistaa eläkelaitoksen 
tarkastettavaksi. 

Tarveharkintaisten tulolajien vahvistaminen 
muodostaa nykyisin suurimman ryhmän eläke
päätöksistä valitettaessa. Tämän vuoksi valitus• 
ten määrä ensisijaisesti tarkastuslautakunnassa 
ja osin myös vakuutusoikeudessa laskee viimeis
tään vuoden 1985 alusta. Tähän vaikuttaa myös 
järjestelmän yleinen yksinkertaistuminen, jolloin 
lainsäädännön vaikeaselkoisuuden aiheuttamien 
valitusten määrä saattaa vähentyä. Toisaalta 
muutoksenhakulupajärjestelmän poistaminen li
sää jossakin määrin vakuutusoikeudessa käsitel
tävien valitusten määrää. 

Kansaneläkejärjestelmän yksinkertaistaminen 
vähentää myös kansaneläkelaitoksessa eläke
asioiden valmistelu- ja ratkaisutoiminnan edel
lyttämää työmäärää sekä paikallis- että keskus
hallinnossa. Hallitus tuleekin selvittämään, mitä 
vaikutuksia kansaneläkeuudistuksella on kansan
eläkelaitoksen työvoimatarpeeseen ja miten 
mahdollisesti uudistuksen yhteydessä vapautu
van työvoiman työllisyys voidaan turvata. 

4. E s i t y k s en ta 1 o u d e 11 i s e t 
vaikutukset 

4.1. Esityksen kustannukset 

Kansaneläkeuudistuksen toisen ja kolmannen 
vaiheen toteuttaminen edellä esitetyllä tavalla 
arvioidaan lisäävän kansaneläkelaitoksen etuus
menoja vuosina 1983-1986 vuoden 1981 kes
kimääräisesti arvioidussa hintatasossa ja ottaen 
huomioon eläkkeensaajien tulotason nousun. 
kunkin vuoden mukaisena s1euraavasti: (milj. 
mk) 

1983 1984 1985 1986 
II A-vaihe ...... . 827 805 784 764 
II B-vaihe ....... . 555 544 533 
III-vaihe ........ . 314 305 

II- ja III-vaihe yh-
teensä ........ . 827 1 360 1 642 1 602 

näistä suojakustan-
nukset ........ . 115 108 118 102 

Suojakustannukset aiheutuvat eläkkeiden 
alenemisen estävistä suojasäännöksistä, joista 
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merkittävin on II A-vaiheessa toteutettava van
haa työeläkettä saavien kansaneläkkeiden alene
misen estäminen. 

Uudistuksen toiseen ja kolmanteen vaihee
seen sisältyvät eri toimenpiteiden aiheuttamat 
kustannukset ovat eriteltyinä seuraavassa tau
lukossa, jossa markkamäärät on laskettu siten, 
että ne perustuvat kansaneläkkeensaajien luku
määrään ja tulotasoon vuoden 1980 lopussa. Ra
hanarvo on kuitenkin muutettu vastaamaan 
vuoden 1981 keskimääräistä hintatasoa. Mark
kamäärät poikkeavat edellä esitetyn taulukon 
vastaavista luvuista sen vuoksi, ettei alla ole
vassa taulukossa ole otettu huomioon eläkkeen
saajien tulojen ja lukumäärän kehitystä. 

Vaihe II A milj. mk/v 
a) tukilisän korottaminen 36 mk/kk 170 
b) työtulojen etuoikeuttaminen ko-

konaan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 
c) ,tulosidonnaisuuden yhdenmukais-

taminen ................... . 
d) tukiosan ja tukilisän yhdistäminen 

lisäosaksi . . . . . . . . . . . . . . . .... 

Vaihe II B 

325 

120 
760 . 

a) eläkkeiden eriyttäminen . . . . . . . 340 
b) lisäosan korottaminen 42 mk/kk 275 

615 
Vaihe III 
Yrittäjä- ja pääomatulojen etuoikeut

taminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325 
Vaiheet II-III yhteensä ........ 1 700 

Perhe-eläkemenojen osuus lisäkustannuksista 
on II A-vaiheessa 18 milj. markkaa ja II B
vaiheessa 10 milj. markkaa. Kustannusarvioon 
ei sisälly suojasäännösten aiheuttamia kustan
nuksia. 

Esityksen aiheuttamat lisäkustannukset tule
vat alenemaan reaalisesti eiäkkeensaajien luku
määrän kasvusta huolimatta. Syynä tähän on 
työeläkkeiden nopea kasvu. 

Maatalousyrittäjien eläkelakiin ehdotettu su
kupolvenvaihdoseläkettä koskeva muutos ai
heuttaa valtiolle vuonna 1985 noin 3,5 milj. 
markan suuruisen kustannuslisän. Vuonna 1986 
lisäkustannukset ovat 6,7 milj. markkaa, jos 
sukupolvenvaihdoseläkettä ei jatketa vuoden 
1986 päättymisen jälkeen, ja noin 10 milj. 
markkaa, jos sitä edelleen jatketaan. 

4.2. Uudistuksen rahoitus 

Valtioneuvoston 23 päivänä toukokuuta 1980 
tekemässä periaatepäätöksessä eräiden talous
ja sosiaalipoliittisten kysymysten ratkaisemisek
si todettiin, kuten aikaisemmin on jo mainittu, 
ettei uudistuksen johdosta nosteta vakuutus
maksuja. "Valtion ja kuntien rahoituksen reaa
liarvo säilytetään vähintään nykyisellään." Sa
man päätöksen mukaan "sosiaalipoliittisia uu
distuksia toteutettaessa huolehditaan siitä, että 
ne voidaan sovittaa hallituksen asettaman vero
astetavoitteen puitteisiin. Vakuutetun kansan
eläkevakuutusmaksua pyritään alentamaan as
teittain. Tällä tavoin syntyvä rahoitusvaje kate
taan supistamalla kansaneläkelaitoksen varanta
ja tai valtion varoista." 

Valtioneuvoston 5 päivänä toukokuuta 1981 
eduskunnalle antamassa selonteossa lähiajan ta
louspolitiikasta todettiin muun muassa kansan
eläkeuudistuksesta seuraavaa: 

"Eläkeuudistus rahoitetaan nostamatta va
kuutusmaksuja vuoden 1980 tasosta. Valtion 
ja kuntien rahoituksen reaaliarvo säilytetään vii
mevuotisella tasolla. Uudistuksen johdosta kan
saneläkerahastoon mahdollisesti syntyvä rahoi
tusalijäämä on suunniteltu katettavaksi siten, 
että mahdollinen lisärahoitustarve hoidettaisiin 
valtion ja kuntien osuuksia lisäämällä valtiolle 
ja kunnille kansaneläkkeiden verotuksen yh
teydessä kertyvien verotulojen puitteissa ja suh
teessa." 

Hallitus tähdentää, että se tulee vuosittain 
eduskunnalle annettavan valtion tulo- ja meno
arviota koskevan esityksen yhteydessä selvittä
mään, antaako kansaneläkerahaston kehitys 
säädetyillä maksuperusteilla mahdollisuuden va
kuutetun kansaneläkevakuutusmaksun alentami
seen. 

Eläkkeiden verotuksen yhtenäistäminen ja 
kansaneläkkeen säätäminen veronalaiseksi tu
loksi tulee lisäämään eläkeläisten maksamia tu
loveroja. Täysipainoisesti nämä vaikutukset tun
tuvat vasta vuodesta 1985 lähtien, jolloin myös 
kansaneläkeuudistuksen kolmas vaihe tulee voi
maan. 

Eläkkeiden verotuksen yhtenäistämisestä syn
tyvä verotuoton lisäys on vuoden 1985 tilan
teen mukaisena ja vuoden 1981 rahanarvoa 
vastaavassa tasossa arviolta 420 milj. mark
kaa. Tämä jakautuu veronsaajaryhmittäin seu
raavasti: 
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kunnat ................ . 
valtio ................. . 
seurakunnat ............ . 
sairausvakuutus ......... . 

180 milj. mk 
215 

15 
10 

" 
" 
" 

Eläkkeiden verotuksen yhtenäistämisestä syn
tyvä valtion verotuotto kokonaisuudessaan ja 
kuntien verotuotosta 90 % ehdotetaan ohjat
tavaksi kansaneläkeuudistuksen rahoitukseen 
säätämällä valtion ja kuntien osuudet uuden 
lisäosan kustannuksista vastaamaan sanottua 
verotuoton lisäystä vuodesta 1983 lukien. 

Ehdotuksen mukaan vakuutettujen ja työn
antajien maksuperu&teisiin ei puututtaisi. Lisä
osista aiheutuvat kustannukset ehdotetaan jaet
taviksi valtion, kuntien ja kansaneläkelaitoksen 
kesken samojen periaatteiden mukaan kuin tu
kiosienkin kustannukset nykyisin. Valtion ja 
kuntien osuudet lisäosien kustannuksista vastai
sivat likimain niiden osuuksia tukiosien kustan
nuksista kuitenkin siten, että niissä olisi otettu 
huomioon sosiaalietuoksien verotusratkaisun 
(HE 54/1981 vp.) aiheuttamat muutokset ja 
eläkkeiden verotuksen yhtenäistämisestä aiheu
tuva verotuoton lisäys. 

Hallituksen 23 päivänä toukokuuta 1980 
tekemässä periaatepäätöksessä edellytetty val
tion ja kuntien rahoituksen rcaaliarvon säily
minen vähintään vuoden 1980 tasolla saavu
tettaisiin seuraavilla lisäosakustannusten rahoi
tusosuoksilla: 

valtio .............. . 11,4 % lisäosista 
kunnat ............. . 8,2% , 
kansaneläkelaitos ..... . 80,4% " 

Sosiaalietuoksien verotusratkaisuun (HE 54/ 
1981 vp.) liittyvät rahoitusjärjestelyt alentavat 
edellä esitettyä valtion osuutta 3,5 prosentti
yksiköllä ja nostavat kuntien osuutta 3,0 pro
senttiyksiköllä ja kansaneläkelaitoksen osuutta 
0,5 prosenttiyksiköllä. 

Eläkkeiden verotuksen yhtenäistämisestä syn
tyvä valtion ja kuntien verotuoton lisäys ehdo
tetaan ohjattavaksi edellä selostetulla tavalla ta
kaisin uudistuksen rahoitukseen. Kuntien vero
tuotosta 10 % jäisi kuitenkin kuntien hy
väksi. Verotuoton ohjaus lisäosien rahoittami-

Eläke-etuuksien lisäys ••••••••••••••••• 0 0. 

Verotuottojen kokonaislisäys .............. 
Verokevennysten kokonaismäärät .......... 
Etuoksien nettolisäys .................... 

seen lisää valtion osuutta 3,9 prosenttiyksi
köllä ja kuntien osuutta 2,9 prosenttiyksiköllä, 
jolloin kansaneläkelaitoksen osuus vastaavasti 
alenee 6,8 prosenttiyksiköllä. Lisäosien rahoi
tusosuudet olisivat siten 1 päivästä tammikuuta 
1983 lukien seuraavat: 

valtio .............. . 11 ,8 % lisäosista 
kunnat ............. . 
kansaneläkelaitos ..... . 

14,1% , 
74,1% .. 

Kuntien rahoitusosuudet määriteltäisiin edel
leen kantokykyluokittain. Lisäksi kuntien 
osuuksien laskemista tarkennettaisiin siten, että 
kunnan osuus määrättäisiin kuukausittain kun
taan todellisuudessa maksettujen lisäosuuksien 
mukaan, jolloin nykyisestä kaavamaisesta me
nettelystä voitaisiin luopua. Kuntien rahoitus
osuuksia koskeva enimmäisraja tullaan asetta
maan nykyistä tasoa vastaavaksi ottaen huo
mioon myös sosiaalivakuutusetuuksien verotuk
sesta johtuvat muutokset (HE 54/1981 vp.) 
siten, ettei valtion rahoitusosuus enimmäis
rajan johdosta tule nousemaan. 

Laskelmien mukaan uudistuksen rahoitus 
olisi näillä toimenpiteillä tyydyttävästi turvattu. 
Hallitus seuraa kansaneläkevakuutuksen talout
ta sen selvittämiseksi, missä vaiheessa rahoitus
periaatteita voidaan tarkistaa. 

Ehdotuksen mukaan kansaneläkevakuutusta 
varten tarvittavat varat sijoitettaisiin kansan
eläkerahastoon. Nykyiset eläkerahaston enim
mäismäärää, lisärahastoa ja ylijäämän jakoa kos
kevat säännökset kumottaisiin. 

4.3. Uudistuksen vaikutus eläkkeensaajien 
tuloihin 

Kansaneläkeuudistuksesta johtuva eläke
etuuksien paraneminen uudistuksen toisen ja 
kolmannen vaiheen toteuduttua lisää eläkkeen
saajien käytettävissä olevia tuloja. Toisaalta 
eläkkeiden verotuksen yhtenäistäminen vaikut
taa päinvastaiseen suuntaan huolimatta siitä, 
että pienten työeläkkeiden verotus kevenee. 
Uudistusten yhteisvaikutus kansaneläkkeensaac 
jien nettotuloihin on vuosina 1983-1986 ar
violta seuraava ( milj. mk) : 

1983 1984 1985 1986 
830 1 360 1640 1600 

-370 -440 -470 -470 
+ 70 + 60 + 50 + 50 

530 980 1220 1180 
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Kansaneläke-etuuksien lisäys kohdistuu pien
tä työeläkettä tai kokonaan työeläketurvan 
ulkopuolella oleviin eläkkeensaajiin. Kansan
eläke nousee uudistuksen toisessa ja kolman
nessa vaiheessa yhteensä noin 650 000 eläk
keensaajalla. 

Verotulojen lisäykset kertyvät yleensä suu
rimpia eläketuloja tai eläketulojen lisäksi mui
ta tuloja saaviita eläkkeensaajilta. Verokeven
nykset kohdistuvat pieni- ja keskituloisiin eläk
keensaajaryhmiin. Erityisen merkittäviä vero
kevennykset ovat pelkän pienen työeläkkeen 
varassa elävien kohdalla, joilla verokynnys nou
sisi noin 17 000 markkaan, kun se nykyisin on 
kunnallisverotuksessa vain runsaat 3 000 mark
kaa ja valtionverotuksessa noin 14 000 mark
kaa. Heidän eläkkeensä tulisivat kokonaan 
verottomiksi edellä mainitulle verokynnykselle 
asti. Eläketulojen muita tuloja lievempi vero
tuskohtelu ulottuisi noin 30 000-35 000 mar
kan kokonaiseläketulotasolle asti. 

Eläkkeiden verotuksen yhtenäistäminen ei 
vaikuttaisi runsaan 300 000 pienituloisimman 
kansaneläkkeensaajan nettotuloihin, koska he 
eivät joutuisi maksamaan edelleenkään tulo
veroa. Verokevennysten johdosta nettotulo 
nousisi runsaalla 100 000 pienen työeläkkeen
saajalla. Kansaneläkkeen lisäosan saajista run
sas 300 000 ja pelkän pohjaosan saajista noin 
90 000 joutuisi maksamaan nykyistä enemmän 
tuloveroa. Tuloveron lisäys olisi edellisessä 
tapauksessa keskimäärin 150 markkaa ja jäl
kimmäisessä tapauksessa 130 markkaa kuu
kaudessa. Verotuksen kiristyminen kohdistuisi 
yleensä suurta ansioeläkettä saaviin tai niihin 
eläkkeensaajiin, jotka saavat kansaneläkkeen 
ohella muita veronalaisia tuloja kuin ansio
eläkkeitä. Verotuksen kiristyminen on kuiten
kin johdonmukainen seuraus siitä, että tulo
sidonnaisuuden purkamisen seurauksena nous
seet kansaneläkkeen lisäosat tulevat verotuk
sellisesti samaan asemaan muiden tulojen kanssa. 

Kansaneläkeuudistuksen ja eläkkeiden vero
tusuudistuksen arvioidaan vaikuttavan yhdessä 
noin 650 000 kansaneläkkeensaajan nettotuloja 
korottavasti keskimääräisen lisäyksen ollessa 

lähes 200 markkaa kuukaudessa. Nettotulot 
puolestaan alenisivat (keskimääräisen alennuk
sen ollessa noin 100 markkaa kuukaudessa) 
noin 90 000 kansaneläkkeen pohjaosan saajalla 
ja niillä noin 70 000 eläkkeensaajapuolisolla, 
joista toisen kansaneläke eriytymisen yhteydes
sä pienenee. Tällöin kuitenkin eläkkeensaaja
puolisoiden yhteenlasketut nettotulot Jähes aina 
kasvavat. 

Nettotulot saattavat alentua eläkkeiden vero
tusuudistuksen johdosta myös niillä eläkkeensaa
jilla, joilla on huomattavasti tukiosassa etu
oikeutettuja veronalaisia tuloja ja jotka ovat 
~aaneet tämän johdosta nykyistä verovapaata 
tukiosaa. Tällaisia tulonsaajaryhmiä ovat muun 
muassa ansioeläkkeensaajat, joiden eläke on 
alkanut ennen vuoden 1975 heinäkuuta sekä 
työtuloa saavat, joiden kansaneläkettä korote
taan uudistuksen 1 B-vaiheessa. Ansioeläkkeen
saajilla nettotulon alenemisia saattaisi tulla 
enimmillään noin 40 000 keskimääräisen alene
roan ollessa noin 100 markkaa kuukaudessa ja 
työtulonsaajilla runsaat 10 000 aleneroan ollessa 
noin 60 markkaa kuukaudessa. 

Käytännössä nettotulon alenemisia tapahtuisi 
kuitenkin huomattavasti edellä esitettyä vähem
män, koska samanaikaisesti eläkkeiden vero
tusuudistuksen voimaantulon kanssa suorite
taan työeläkkeisiin indeksikorotus. Lisäksi hal
litus tulee erikseen harkitsemaan, olisiko kan
saneläkkeen indeksikorotuksia koskevia sään
nöksiä muutettava edellä esitettyjen alenemien 
pienentämiseksi. Muihin erityisiin toimenpitei
siin ei ongelma hallituksen käsityksen mukaan 
anna aihetta. 

Kansaneläkkeiden tulosidonnaisuuden tilalle 
tuleva yhtenäinen eläkkeiden verotuskohtelu 
tulee olemaan nykyisen tulosidonnaisen eläke
järjestelmän ja progressiivisen tuloverotuksen 
yhteisvaikutusta huomattavasti kohtuullisempi. 
Esitystä laadittaessa on eräänä tavoitteena ol
lutkin saada eläkeläisten marginaalivero mah
dollisimman tasaiseksi ja kansaneläkkeen eläke
vähenteisyyden ja verotuksen yhteisvaikutus 
eläkkeensaajien nettotuloihin nykyistä johdon
mukaisemmaksi. 

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1. Lakiehdotusten peruste 1 u t 

1.1. Kansaneläkelaki 

Laki kans,aneläkelain muuttamisesta ehdote
~ tulevaksi voimaan kolmessa eri vaiheessa, 

vuosien 1983, 1984 ja 1985 alusta. Jos esityk
sessä lainkohtaa olisi joko kokonaan tai osittain 
sovellettava vielä vuosina 1983 ja 1984, tai 
lainkohtaa, jota on ehdotettu sovellettavaksi 
vuonna 1983 tai 1984 taikka kumpanakin vuo
tena toisen sisältöisenä kuin vuodesta 1985 al-
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kaen, tällainen säännös on sijoitettu lakitekstiin 
otsikoituna a-d pykälänä, joka on voimassa 
määräajan. 

1 ja 15 §. Pykälät sisältävät lähinnä tekni
siä muutoksia. 

3 luku 

Eläkeoikeus 

Luvun nimi on muutettu. 

3 a luku 

Kansaneläkkeen pohjaosa ja lisäosa 

Uuteen 3 a lukuun ehdotetaan sisällytettävik
si pohjaosaa sekä lisäosan markkamääriä ja 
rnääräytymisperusteita koskevat säännökset. 

21 ja 22 b §. Pykälät ehdotetaan kumotta
viksi tarpeettomina, koska niiden sisältö ilme
nee ehdotuksen muista säännöksistä. 

24 §. Pykälässä säädettäisiin pohjaosan 
markkamäärästä. Nykyistä saman numeroisen 
pykälän tarkoittamaa työkyvyttömyyseläkkeen 
epäämis- tai vähentämismenettelyä ei ole usei
siin vuosiin sovellettu. Periaatetta ei voida enää 
nykyisin pitää vähimmäistoimeentulosta huoleh
tivaan kansaneläkevakuutukseen kuuluvana, 
minkä vuoksi siitä voidaan luopua. 

25 §. Pykälässä säädetään lisäosan suuruu
desta. Säännöksessä on säilytetty vanhan tuki
osan periaatteet. Pykälän 5 momentissa säädet
täisiin invalidirahan saajalle maksettavasta Hsä
osan osasta, joka on 57 % täysimääräisestä 
lisäosasta. Näin määriteltynä invalidirahan saa
jalle maksettaisiin prosenttiluvun osoittama osa 
lisäosan tasokorotuksista 1. 1. 1983 ja 1. 1. 1984 
lukien. Nykyisestä saman numeroisen pykälän 
tarkoittamasta epäämis- tai vähentämismenette
lystä voidaan luopua sen jälkeen, kun omaisuus 
ei enää vaikuta kansaneläkkeeseen. 

25 a-b §. Pykälässä säädettäisiin lykkäys
korotuksesta. Voimaantulosäännöksen 5 mo
mentin mukaan 25 §:n uusi lykkäyskorotus
säännös koskisi vain 1. 12. 1984 jälkeen 65 
vuotta täyttäneitä. Ehdotuksen 25 b §:ssä sää
dettäisiin nykyinen vain perusosaa, 1. 1. 1983 
lukien pohjaosaa koskeva ja vuoden pituiselta 
ajanjaksolta laskettava lykkäyskorotus olemaan 
voimassa ennen 1. 12. 1984 65 vuotta täyttä
neitä koskevana. 

3 168100503V 

25 c §. Pykälässä saädettäisiin täysimääräi
sestä lisäosasta vuonna 1983 ja siten samalla 
II A-vaiheen korotuksesta. Eläkkeensaajapuoli
soilla täysimääräinen lisäosa olisi yksinäisen li
säosan suuruinen kerrottuna luvulla 1 ,6 ja se 
maksettaisiin puoliksi kummallekin puolisoista. 

26 §. Pykälän 1 momentissa määritellään 
eläkevähenteisyyden piiriin kuuluvat tulot, elä
kevähenteisyysprosentti ja rajatulo. Työeläkkeen 
lapsi- ja lykkäyskorotus on säädetty etuoikeu
tetuksi. Pykälän 2 momentissa säädettäisiin 
ennakoidun eläkkeen lukemisesta lisäosatuloksi. 
Pykälän 3 momentissa säädettäisiin työeläkkei
den ja muiden eläkevähenteisyyden piiriin kuu
luvien korvausten ja suoritusten jäätymisestä. 

26 a §. Lainkohta vastaa nykyi'stä KEL:n 30 
§:ää. Kuitenkin vuoden 1983 alusta etuoikeu
tettaisiin työtulo sekä sotilasvammalain mukai
nen täydennyskorko ja lisähuoltoeläke. Vuoden 
1984 alusta ei puolison tuloja otettaisi huo
mioon lisäosassa. Omaisuuskäsite, rajat ja pro
sentti vastaisivat näinä vuosina tukiosaa nykyi
sin koskevia säännöksiä, kuitenkin siten, ettei 
omassa käytössä olevaa asuntoa lueta omaisuu
deksi. Pykälän 4 momentin mukaan vielä vuon
na 1983 eläkkeensaajapuolisoiden lisäosan ra
jatulo olisi 60 % suurempi kuin yksinäisen 
eläkkeensooj·an rajatulo. 

27 §. Pykälässä säädettäisiin vanhaa työ
eläkettä ja eräitä muita etuuksia saavien kan
saneläkkeen suojaamisesta. Pykälän 1 ja 2 mo
mentin markkamääriä sovellettais1in vuodesta 
1984 lukien. 

27 a §. Pykälässä säädettäisiin vuonna 1983 
sovellettaviksi matalampia tulorajoja vanhaa 
työeläkettä ja muuta tähän rinnastettavaa kor
vausta saaville. Rajojen korottamisella seuraa
van vuoden alusta estetään lisäosan tasokoro
tuksen 1. 1. 1984 maksaminen niille vanhaa 
työeläkettä saaville, joiden työeläke on rajoja 
suurempi ja joiden kansaneläkkeen pienene
minen näiden säännösten perusteella estetään. 

27 b §. Pykälän sisältö vastaa nykyistä 
KEL:n 30 c §:ää ja määrittelee eläketapahtu
man. 

28 §. Pykälän sisältö vastaa nykyistä KEL:n 
29 §:ää ja koskee yhteistaloutta. 

28 a §. Säännös koskee lisäosan epäämistä 
taloudellisen aseman heikentämisen johdosta. 
Pykälä on voimassa vain vuosina 1983 ja 1984 
eli sen ajan, kun kansaneläkkeen tarveharkin
nasta johtuen omaisuus vaikuttaa lisäosaan. Si
sältö vastaa nykyistä KEL:n 25 §:ää. 
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.3 b luku 

Kansaneläkkeeseen maksettavat lisät 

29 §. Säännös koskee lapsikorotusta. Siitä 
ön poistettu kuntaryhmitys. Muutoin sisältö 
va'Staa nykyisiä KEL:n 30 b §:n 1 ja 4 mo
menttia sekä 76 §:ää. 

.30 §. Pykälän sisältö vastaa nykyi~tä KEL:n 
28 §:ää ja määrittelee vaimolisän saamisen edel
lytykset. 

30 a §. Pykälä sisältää apu- ja hoitolisää 
koskevat säännökset ja vastaa nykyistä KEL:n 
22 b S:n 1-2 ja 5 momenttia. 

3 c luku 

Eläkeoikeuteen vaikuttavat muutokset 

31 §. Säännökseen ehdotetaan lisättäväksi 
uusi 3 momentti, joka koskee apu- ja hoito
lisän lakkauttamista. Sen sisältö vastaa nykyistä 
KEL:n 22 b §:n 4 momenttia. 

32 S. Pykälän sisältö vastaa voimassa ole
van KEL:n 32 § :n 5 momenttia ja määrittelee 
kuntaryhmän tarkistuksen ajankohdan. Nykyi
sestä poiketen tarkistus suoritettaisiin jo kuu
den kuukauden kuluttua. 

.32 a §. Pykälässä säädettäisiin lisäosan oi
kaisemisesta niissä tapauksissa, joissa on kysy
mys perustavaa laatua olevasta muutoksesta 
eläkkeensaajien olosuhteissa. 

3d luku 

Muut edut 

3.3 §. Säännös sisältää teknisen muutoksen. 

4 luku 

Etuuksien hakeminen ja maksaminen 

41 §. Säännös sisältää teknisen muutoksen. 
42 a §. Pykälän sisähö vastaa nykyistä 

KEL:n 22 b §:n 3 momenttia ja koskee lai
toshoidossa olevaa apulisän saajaa. 

42 b §. Pykälässä säädetään laitoshoidossa 
olevalle maksettavasta lisäosan osasta. Sen suu
ruus vastaisi nykyistä tukiosaa ja se määritel
täisiin prosenttilukuna täysimääräisestä lisäosas
ta. Näin laitoshoidossa oleville maksettaisiin 
prosenttiluvun osoittama osa lisäosan tasokoro
tuksista 1. 1. 1983 ja 1. 1. 1984 lukien. 

46 §. Säännös sisältää teknisen muutoksen . 
59 §. Säännös määrittelee eläkelaitoksen ra

rastot. Eläkerahaston enimmäismäärä ja lisä
rahastoa koskevat maininnat on poistettu. 

62 §. Pykälässä säädettäisiin valtion, kun
tien ja kansaneläkelaitoksen osuuksista lisäosien 
kustannuksista. Säännöksiin on tehty tarkistuk
sia kuntien ja kansaneläkelaitoksen osuuksiin, 
joka viimeksi mainittu olisi enintään 74.1 %. 

64 §. Säännös sisältää teknisen muutoksen. 

·7 luku 

Paikallis- ja aluehallinto 

67-67 a §. Ensiksi mainitun pykälän 1 
momentista on poistettu maininta vuositulon 
vahvistamisesta ja alistamisesta. Uuden 67 a §:n 
mukaan nykyiset vuositulon vahvistamista ja 
alistamista koskevat säännökset olisi 1at kuiten
kin voimassa vielä vuosina 198.3 ja 1984. 
. 70 §. Pykälästä on poistettu maininta vuosi
tulon vahvistamisesta. 

71-72 § .. Ensiksi mainitun pykälän 1-3 
momenti:t, jotka koskevat vuositulon vahvista
mista ja vuositulosta tehdyn sosiaalivakuutus
toimikunnan päätöksen alistamista, on kumot
tu ja 72 §:stä vastaavat maininnat on pois
tettu. Eläketoimikunta on kummassakin pykä
lässä muutettu sosiaalivakuutustoimikunnaksi. 

73 §. Valitettaessa tarkastuslautakunnan pää
töksestä vakuutusoikeuteen ei nykyisestä poi
keten edellytettäisi muutoksenhakulupaa. Muil
ta osin muutos on tekninen. 

7.3 a ja 74 a §. Säännökset sisältävät tekni
siä muutoksia. 

83, 83 a ja 88 §. Säännökset sisältävät tek
nisiä muutoksia. 

Voimaantulosäännös 

Laki ehdotetaan tulemaan 'voimaan 1 
pa1vana tammikuuta 1983. 

Uusi lykkäyskorotus koskisi vain joulukuun 
1 päivän 1984 jälkeen 65 vuotta täyttäneitä. 

Uudistuksen eri vaiheissa syntyy lukuisia 
tilanteita, jolloin uusien säännösten mukainen 
kansaneläke olisi pienempi kuin vakuutetun 
siihen saakka saama kansaneläke. Vuoden 1983 
alusta näitä tapauksia muodostuu arviolta 
85 000. Tällaiset pienenemiset on eräin edellä 
käsitellyin poikkeuksin (puolisoiden kansan-
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eläkkeiden eriyttammen 1. 1. 1984 ja velkojen 
korkovähennysten poistaminen 1. 1. 1985) py
syvästi estetty suojasäännöksillä. Suojaaminen 
toteutettaisiin siten, että myös eläkkeeseen 
liittyviä suojaosia tarkistettaisiin kansaneläk
keiden indeksikorotusten yhteydessä. 

Vaikka suojaaminen toteutettaisiin pysyvin 
järjestelyin, suoja kuitenkin poistettaisiin, kun 
lisäosa tulee tarkistettavaksi tulojen tai perhe
suhteiden muutoksen johdosta. Hallitus katsoo, 
että tämä on tarkoituksenmukaista sen vuoksi, 
että lisäosan määrääminen uusia olosuhteita 
vastaavaksi muodostu~si vuosien kuluessa vai
keaksi, jos tässä yhteydessä olisi otettava huo
mioon myös suojan merkitys lisäosan määräy
tymisperusteena. Tämä nykyistä käytäntöä vas
taava menettely, jonka mukaan suoja voidaan 
lakkauttaa kansaneläkkeen tarkistamisen yhtey
dessä, tulee kuitenkin vuodesta 1985 sovellet
tavaksi verraten harvoissa tapauksissa, koska 
tarveharkinnan purkamisen jälkeen ei lisäosaa 
tulojen muuttumisen takia yleensä enää jou
duta tarkistamaan. 

Suojaaminen merkitsee vuoden 1983 alun 
tilanteessa sitä, että aikaisemman lain mukaista 
tukiosaa, tukilisää tai niiden yhteismäärää ver
rataan uuden lain mukaiseen lisäosaan otta
matta huomioon verotuksen vaikutusta. Näin 
ollen verotuksen seurauksena myös suojatta
vissa tapauksissa saattaa käytettävissä oleva 
kansaneläketulo pienentyä. 

Muista suojista poiketen velkojen vähennys
ten johdosta 1. 1. 1985 syntyvät suojat olisi
vat määräaikaisia. 

Esityksessä olevat markkamäärät vastaavat 
maaliskuun 1981 indeksitasoa. 

1.2. Tukilisälaki 

Laki ehdotetaan kumottavaksi tarpeettomana. 

1.3. Perhe-eläkelaki 

13 a §. Säännös sisältää teknisen muutok
sen. 

15 §. Säännöksessä oleva lapseneläkkeen 
kuntaryhmitys ehdotetaan poistettavaksi. 

15 a §. Pykälän 1 momenttiin ehdotetaan 
siirrettäväksi nykyisessä 15 §:n 1 momentissa 
oleva säännös leskeneläkkeen eri osista. Pykä
län 6 momenttiin ehdotetaan siirrettäviksi ny-

3 momentissa täysimääräisen lisäosan määrät 
samansuuruisiksi kuin kansaneläkkeessä. Pykä
län 6 momenttiin ehdotetaan siirrettäviksi ny
kyisessä 15 §:n 2 momentissa olevat säännök
set leskeneläkkeen asumistuen määräytymisestä. 

115 c §. Pykälässä ehdotetaan säädettäväksi 
leskeneläkkeen täysimääräisestä lisäosasta vuon
na 1983. 

15 d ja 15 e §. Pykälissä säädettäisiin van
haa työeläkettä saavien leskeneläkkeen määräy
tymisestä. 

15 f §. Pykälä määrittelee eläketapahtuman. 
,16 a §. Ehdotuksen mukaan lisäosa tarkis

tettaisiin kuuden kuukauden kuluttua muutos
ta uutta kuntaryhmää vastaavaksi. 

16 b §. Pykälässä ehdotetaan säädettäväksi 
lisäosan tarkistusmenettelystä. 

116 c S. Pykälän 1 momentissa ehdotetaan 
säädettäväksi nykyistä KEL:n 25 §:ää vastaa
vasti lisäosan epäämisestä tai vähentämisestä 
ja 2 momentissa nykyistä KEL:n 32 a §:ää 
vastaavasti tällaisen päätöksen oikaisemisesta. 

116 d-e §. Ensiksi mainitussa pykälässä eh
dotetaan säädettäväksi sosiaalivakuutustoimi
kunnan tehtäväksi sen vuositulon vahvistami
nen, jonka perusteella le&ken oikeus eläkkeen 
lisäosaan ratkaistaan. Jälkimmäisessä pykälässä 
säädettäisiin nykyistä KEL:n 71 §:n 1 ja 2 
momenttia vastaavat säännökset vuositulopää
töksen tiedoksiantamisesta sekä vuositulopää
töksen alistamisesta eläkelaitoksen tarkistetta
vaksi. 

17 §. Säännös sisältää teknisen muutoksen. 
18 §. Säännöksen 1 momentin muutos on 

tekninen. Pykälän 2 momentissa ehdotetaan 
säädettäväksi muutoksenhausta lisäosan epää
mistä tai vähentämistä koskevaan päätökseen 
ja pykälän 3 momentissa pankin ja muun 
rahalaitoksen ilmoittamisvelvollisuudesta, koska 
mainitut säännökset ehdotetaan kumottaviksi 
KEL:sta. 

Voimaantulosäännös 

Laki ehdotetaan tulemaan voimaan 1 
päivänä tammikuuta 1983. Suojasäännöksillä es
tettäisiin, ettei kenenkään leskeneläke alenisi 
uudistuksen johdosta. 

Ehdotuksen mukaan vanhuudentuen lisäosa 
määräytyisi kuten perhe-eläkkeen lisäosa. Muu
toin vanhuudentukeen sovellettaisiin, mitä 
muualla on säädetty kansaneläkkeestä. Siten 
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jos vakuutettu on tulovuoden aikana saanut 
vanhuudentukea, hänelle ei määrätä vakuutus
maksua. Vanhuudentukeen voi edelleen kuulua 
lapsikorotus ja rintamalisä. Työeläkkeen lapsi
korotusta ei luettaisi tuloksi. Vanhuudentukena 
maksettavien lisäosien rahoitus määräytyisi 
KEL:n mukaan. 

Esityksessä olevat markkamäärät vastaavat 
vuoden 1981 maaliskuun indeksitasoa. 

1.4. Rintamasotilaseläkelaki 

3 §. Säännös sisältää teknisen muutoksen. 
6 §. Säännöksessä oleva lapsikorotuksen 

kuntaryhmitys ehdotetaan poistettavaksi. Pykä
län 2 momentti määrittelee, ketä on pidet
tävä lapsena. 

8 §. Pykälään ehdotetaan lisättäväksi uusi 
5 momentti, joka koskee tulona huomioon otet
tavaa omaisuutta. 

11 a §. Pykälässä säädettäisiin kuntaryhmän 
tarkistamisesta asuinpaikan muutoksen joh
dosta. 

12 §. Pykälä sisältää perustavaa laatua ole
van muutoksen määritelmän. 

13 §. Pykälä sisältää säännöksen eläkkeen 
vähentämisestä niissä tapauksissa, joissa eläk
keensaaja on heikentänyt taloudellista ase
maansa. 

15 a ja 15 b §. Sosiaalivakuutustoimikunnan 
vuositulon vahvistamista ja alistamista koske
vat säännökset siirrettäisiin REL:iin. 

17 §. Säännös on lähinnä tekninen. 

Voimaantulosäännös 

Laki ehdotetaan tulemaan voimaan 1 
päivästä tammikuuta 1983. 

Esityksessä olevat markkamäärät vastaavat 
maaliskuun 1981 indeksitasoa. 

1.5. Laki kansaneläkelaissa säädettyjen eläkkei
den ja avustusten sitomisesta elinkustan
nuksiin annetun lain 1 §:n muuttamisesta 
sekä laki kansaneläkelaissa säädetyn apu
lisän ja hoitolisän sitomisesta elinkustan
nuksiin annetun lain kumoamisesta 

Kansaneläkelaissa säädettyjen eläkkeiden ja 
avustusten sitomisesta elinkustannuksiin anne-

tun lain 1 §:n muutos on lähinnä tekninen. 
Nykyisin lainkohdassa luetellaan ne pykälät, 
joissa mainitut markkamäärät on sidottu elin
kustannusindeksiin. Ehdotuksen mukaan kaikki 
siinä mainitut markkamäärät sidottaisiin indek
siin. Apu- ja hoitolisän indeksisidonnaisuutta 
koskeva erillinen laki ehdotetaan kumottavaksi. 

1.6. Työntekijäin eläkelaki 

Säännös on lähinnä tekninen ja se tulisi 
voimaan 1 päivänä tammikuuta 1983. 

1. 7. Maatalousyrittäjien eläkelaki 

6 c §. Pykälän 1 momentissa säädettäisiin 
sukupolvenvaihdoseläkkeen täydennysosan eli 
entisen lisäosan määräytymisestä kansaneläke
lain mukaisen pohjaosan ja lisäosan perusteella. 
Sukupolvenvaihdoseläkettä saavia puolisoita 
koskeva eläkkeen alennusprosentti muutettai
siin 12:sta 16 % :iin. Pykälän 2 momentissa 
on lisäosa muutettu täydennysosaksi. 

6 d §. Pykälän 1, 3 ja 4 momentissa on 
lisäosa muutettu täydennysosaksi. 

Voimaantulosäännös 

Ehdotettu muutos tulisi voimaan 1 patvana 
tammikuuta 1983, mutta uutta säännöstä so
vellettaisiin vasta vuodesta 1985 lukien sattu
viin eläketapahtumiin. Vuosina 1983 ja 1984 
sattuviin eläketapahtumiin sovellettaisiin voi
maantulosäännöksen 3 momentissa mainittua 
kaavamaista lisäosan markkamäärää. 

1.8. Tulo- ja varallisuusverolain muutokset 

17 b §. Pykälässä ehdotetaan 20 § :n 8 
kohdassa veronalaiseksi säädettävä kansaneläk
keen pohjaosa ja lisäosa rinnastettaviksi ansio
tuloon verotuksessa. Näin kansaneläke tulisi 
verotuksessa kohdelluksi ansioeläkkeen tavoin 
ja tulisi siten myös työtulovähennykseen ja yli
määräiseen työtulovähennykseen oikeuttavaksi 
tuloksi. Lainkohtaan ehdotetaan lisättäväksi 
myös yrittäjä- tai luottamusmiestoimintaan pe
rustuva eläke. 
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20 §. Pykälään ehdotetaan lisättäväksi uusi 
8 kohta, jonka mukaan KEL:n pohjaosa ja lisä
osa olisivat veronalaisia tuloja. 

Samassa yhteydessä ehdotetaan pykälään sel
vyyden vuoksi lisättäväksi myös uusi 9 kohta, 
jonka mukaan veronalaista tuloa on päivä- ja 
äitiysraha sekä eläke ja muu korvaus tulojen 
tai elatuksen vähentymisestä, joka suoritetaan 
sairausvakuutuslain tai pakollisen tapaturma- tai 
liikennevahinkoturvan nojalla. Nämä korvauk
set on ehdotettu saatettaviksi veronalaiseksi 
tuloksi (HE 54/1981 vp.). 

22 §. Pykälän 1 momentin 12 kohdassa on 
nykyisin säädetty kansaneläke lisineen verova
paaksi tuloksi. Tätä koskeva sanonta on 20 § :n 
muutoksen johdosta muutettava siten, että ve
ronalaiseksi tuloksi ei katsota kansaneläkelain 
mukaisia kansaneläkkeeseen maksettavia lisiä. 
Lainkohtaan ehdotetaan lisättäväksi maininta 
eläkkeensaajien asumistukilain mukaisen asumis
tuen verovapaudesta, koska nämä etuudet oli
sivat edelleen verovapaita. 

33 §. Pykälän 1 momenttiin ehdotetaan li
sättäväksi uusi 5 a kohta, jossa säädettäisiin 
valtionverotuksen eläketulovähennyksestä. Vä
hennys tehtäisiin kaikesta eläketulosta enintään 
11 500 markan suuruisena. Jos eläketulon mää
rä on pienempi kuin 11 500 markkaa, myön
nettäisiin eläketulovähennyksenä enintään elä
ketulon määrä. Jos verovelvollisen kokonais
tulo ylittää 11 500 markkaa, vähennetään eläke
tulovähennystä 75 %:lla määrästä, jolla koko
naistulo ylittää 11 500 markkaa. Vähennys 
pienenisi siten nollaan noin 27 000 markan 
kokonaistuloilla. 

Tulo- ja varallisuusverolain 19 §:n mukaan 
kokonaistuloa laskettaessa tulosta on vähennet
ty niin sanotut luonnolliset vähennykset. Näin 
ollen tulon hankkimiseen ja säilyttämiseen käy
tetty osa kokonaistulosta ei pienentäisi eläke
tulovähennystä. 

36 §. Pykälän 1 momentin 1 kohta, jossa 
säädetään kunnallisverotuksen vanhuusvähen
nyksestä, ehdotetaan kumottavaksi. 

Pykälän 1 momentin 5 kohta, jossa sääde
tään invalidivähennyksestä kunnallisverotukses
sa, ehdotetaan muutettavaksi siten, että in
validivähennys myönnettäisiin ansiotulosta, ei 
kuitenkaan eläketulosta. Lainkohdasta ehdote
taan myös poistettaviksi säännökset työkyvyt
tömyyseläkettä tai vanhuuseläkettä saavan oi
keudesta invalidivähennykseen. Ehdotetut muu-

tokset eivät estäisi eläkeläistä saamasta invalidi
vähennystä, jos hänellä siihen on muutoin oi
keus, silloin kun hänellä on muuta ansiotuloa 
kuin eläketuloa. 

36 a §. Kunnallisverotuksen eläketulovähen
nyksestä säädettäisiin erillisessä 36 a §:ssä. 
Vähennys on rakenteeltaan samanlainen kuin 
valtionverotuksen eläketulovähennys. Sen pe
rusmäärä olisi sellaisilla puolisoilla, jotka mo
lemmat saavat kansaneläkettä, 12 200 markkaa 
ja muilla verovelvollisilla 14 700 markkaa. Pe
rusmäärää pienennettäisiin, jos verovelvollisen 
kokonaistulot ylittäisivät tietyn rajan, joka olisi 
eläkeläispuolisoilla 18 200 markkaa ja muilla 
verovelvollisilla 20 700 markkaa. Kunnallisve
rotuksen eläketulovähennyksen pienenemispro
sentti olisi 100, joka on myös kunnallisvero
tuksen perusvähennyksen pienenemisprosentti. 
Eläketulovähennys pienenisi siten nollaan, kun 
eläkeläispuolison kokonaistulo saavuttaisi noin 
30 000 markan rajan ja muiden verovelvollis
ten kohdalla noin 35 000 markan tulolla. 

57 §. Pykälän 1 momentin 2 kohdassa sää
detään niin sanotusta valtionverotuksen invali
divähennyksestä. Vähennys on myönnetty ny
kyisin kaikille niille, joilla on oikeus 
kunnallisverotuksen invalidivähennykseen. Kun 
valtionverotuksen vähennyksen myöntämispe
rusteet on tarkoitus säilyttää ennallaan, vaikka 
kunnallisverotuksen invalidivähennykseen ehdo
tetaankin edellä selostettu muutos, on valtion
verotuksen vähennyksen myöntämisperusteita 
täydennettävä ja niistä poistettava kytkentä 
kunnallisverotuksen vähennykseen. 

Pykälän 1 momentin 3 kohta, jossa säädetään 
valtionverotuksessa myönnettävästä vanhuus
vähennyksestä, ehdotetaan kumottavaksi. 

Voimaantulosäännös 

Laki ehdotetaan tulemaan voimaan 1 
palVana tammikuuta 1983, jolloin myös tule
vat voimaan kansaneläkeuudistuksen II A-vai
heeseen liittyvät säännökset. 

2. Ta r k e m m a t s ä ä n n ö k se t j a 
määräykset 

Ehdotetut muutokset edellyttävät tarkistuk
sia kansaneläkeasetukseen ( 594/56), eläkkeen-
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saajien asumistukiasetukseen ( 642/79), perhe
eläkeasetukseen ( 449/69), rintamasotilaseläke
asetukseen (271/77), valtioneuvoston päätök
seen kansaneläkkeiden sitomisesta elinkustan
nuksiin (51 0/61 ) sekä niihin säännöksiin, jois
sa nykyisin mainitaan tukiosa tai tukilisä. 

3. Voimaan t u 1 o 

Ehdotettujen muutosten voimaantulosta on 
mainittu edellä erikseen voimaantulosäännösten 
yhteydessä. Muutosten laajakantoisuuden ja eri 
vaiheiden täytäntöönpanoon liittyvien ongel
mien laajuuden vuoksi olisi kansaneläkelaitok
selle varattava noin vuoden pituinen valmis
teluaika lakien tultua hyväksytyiksi. 

Uudistuksen eri vaiheissa syntyy lukuisia ti
lanteita, jolloin uusien säännösten mukainen 

kansaneläke olisi pienempi kuin vakuutetun sii
hen saakka saama kansaneläke. Tällaiset pie
nenemiset on eräin poikkeuksin estetty suoja
säännöksillä. Suojaaminen toteutettaisiin siten, 
että myös eläkkeeseen liittyvä suoja on sidottu 
kansaneläkeindeksiin. Vaikka suojaaminen to
teutettaisiin pysyvin järjestelyin, suoja kuitenkin 
poistettaisiin, kun lisäosa tulee tarkistettavaksi 
tulojen tai perhesuhteiden muuttumisen joh
dosta. Hallitus katsoo, että tämä on tarkoituk
senmukaista sen vuoksi, että lisäosan määrää
minen uusia olosuhteita vastaavaksi muodos
tuisi vuosien kuluessa erittäin hankalaksi, jos 
tässä yhteydessä olisi otettava huomioon myös 
suojan merkitys lisäosan määräytymisperus
teena. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdotuk· 
set: 
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1. 

Laki 
kansaneläkelain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 8 päivänä kesäkuuta 1956 annetun kansaneläkelain (347 /56) 20 §:n edellä 

oleva alaotsikko, 21, 22 h, 30 h, 30 c ja 76 § sekä 88 §:n 4 momentti, 
sellaisina kuin niistä ovat 21 § 28 päivänä heinäkuuta 1978 annetussa laissa (588/78), 

22 h § muutettuna 28 päivänä kesäkuuta 1963 ja 30 päivänä joulukuuta 1964 annetuilla 
laeilla (349/63 ja 697/64) sekä mainitulla 28 päivänä heinäkuuta 1978 annetulla lailla, 30 h 
§ muutettuna 4 päivänä tammikuuta 197 4 annetulla lailla ( 8/7 4) ja mainitulla 28 päivänä 
heinäkuuta 1978 annetulla lailla, 30 c § muutettuna 20 päivänä ·syyskuuta 1974 annetulla 
lailla (753/74) ja mainitulla 28 päivänä heinäkuuta 1978 annetulla lailla, 76 § osittain muu
tettuna 4 päivänä marraskuuta 1960 annetulla lailla ( 466/60) ja 88 §:n 4 momentti maini
tussa 4 päivänä marraskuuta 1960 annetussa laissa, 

muutetaan 1 §:n 1 momentti, 15 §, 20 §:n edellä oleva 3 luvun otsikko, 24-30 a, 32 ja 
32 a §, 33 §:n 1 ja 2 momentti, 35 §:n edellä oleva 4 luvun otsikko, 41 §:n 1 momentti, 
46 §:n 1 momentti, 59 §:n 1 momentti, 62 ja 64 §, 67 §:n 1 momentti, 70-72 §, 73 §:n 2 
momentti, 74 a §:n 3 momentti, 8.3 §:n 1 ja 2 momentti sekä 88 §:n 2 ja .3 momentti, 

sellaisina kuin niistä ovat 26 § osittain muutettuna 4 päivänä heinäkuuta 1969 annetulla 
lailla ( 448/69), 27 § osittain muutettuna mainitulla 28 päivänä heinäkuuta 1978 annetulla 
lailla sekä 12 päivänä tammikuuta 197.3 ja 28 päivänä maaliskuuta 1980 annetuilla laeilla (8/ 
7.3 ja 2.30/80), 28, 30 a ja .32 § sekä 41 §:n 1 momentti mainitussa 28 päivänä heinäkuuta 
1978 annetussa laissa, 30 § muutettuna mainitulla 28 päivänä heinäkuuta 1978 annetulla 
lailla sekä 21 päivänä joulukuuta 1979 ja päivänä kuuta 1981 annetuilla laeilla 
(1008/79 ja /81 ), 32 a § 11 päivänä joulukuuta 1970 annetussa laissa (767/70), 
33 §:n 1 momentti 18 päivänä kesäkuuta 1971 annetussa l~a ( 499/71) ja 2 momentti .30 
päivänä joulukuuta 1965 annetussa laissa (705/65), 59 §:n 1 momentti 4 päivänä joulukuuta 
1970 annetussa laissa (741/70), 62 § muutettuna 20 päivänä joulukuuta 1968 annetulla lailla 
(698/68) ja mainitulla päivänä kuuta 1981 annetulla lailla, 64 § mainitussa 4 päi
vänä heinäkuuta 1969 annetussa laissa, 67 §:n 1 momentti 6 päivänä kesäkuuta 1974 anne
tussa laissa (451/74), 73 §:n 2 momentti 4 päivänä heinäkuuta 1963 annetussa laissa (427/ 
63), 74 a §:n 3 momentti 17 päivänä tammikuuta 1958 annetussa laissa (17/58) ja 88 §:n 
3 momentti mainitussa 4 päivänä marraskuuta 1960 annetussa laissa, sekä 

lisätään 24 §:n edelle uusi 3 a luku, lakiin uusi 25 a-25 c, 26 a, 27 a, 27 b ja 28 a §, 
29 §:n edelle uusi 3 h luku, 31 §:n edelle uusi 3 c luku, 31 §:ään uusi 3 momentti, .33 
§:n edelle uusi 3d luku sekä lakiin uusi 42 a, 42 h, 67 a, 73 a ja 83 a § seuraavasti: 

1 s 
Suomessa asuva 16 vuotta täyttänyt hen

kilö on vakuutettu vanhuuden, työkyvyttömyy
den ja työttömyyden varalta tämän lain mu
kaisesti. 

15 § 
Vakuutusmaklsu vanhenee verojen ja maksu

jen perimisestä ulosottotoimin annetun lain 
(367/61) mukaan. 

.3 luku 

Eläkeoikeus 

3 a luku 

Kansaneläkkeen pohjaosa ja lisäosa 

24 § 
Kansaneläkkeeseen kuuluu aina eläkkeen 

pohjaosa, ioka on 2 676 markkaa vuodessa. 



24 N:o 98 

25 § 
Kansaneläkkeeseen kuuluu jäljempänä tässä 

luvussa säädetyin edellytyksin lisäosa, jonka 
täysi määrä on ~nsimmäisessä kuntaryhmässä 
12 504 mavkikaa ja toisessa 11 856 markkaa 
vuodessa. 

Jos molemmat puolisot saavat kansan~läket
tä tai toinen heistä saa kansaneläkettä ja toi
nen rintamasotilaseläkelain ( 119/77) mukaista 
rintamasotilaseläkettä, täysimääräinen lisäosa 
on 81 prosenttia 1 momentissa säädetyistä 
rnarkkamääristä. 

Lisäosa myönnetään sen kuntaryhmän mu
kaisena, johon se kunta kuuJ.uu, jossa vakuu
tettu asuu lisäosan alkamisajankohtana. 

Valtioneuvosto ,toimittaa kuntien jaon elin
kustannusten kalleuden mukaan tässä pykälässä 
tarkoitettuun kahteen ryhmään enintään kuu
deksi vuodeksi kerrallaan. 

Jos vakuutettu saa invaliidirahalain (314/ 
51) mukaista invaliidirahaa, täysimääräinen lisä
osa on 57 prosenttia 1 momentissa mainitusta 
täysimääräisestä lisäosasta ja 2 momentissa 
tarkoitetuissa tapauksissa siinä mainitusta täysi
määräisestä lisäosasta. 

25 a § 
Jos vanhuuseläke alkaa muusta ajankohdasta 

kuin eläkeiän saavuttamista seuraavan kuukau
den alusta, pohjaosaa ja lisäosaa korotetaan 
alkamisajankohdasta riippuen seuraavasti: 

korotusta laskettaessa eläkkeelle siirtymisen 
ikä määrätään kuukauden tarkkuudella; ja 

korotus on, jos eläke alkaa vakuutetun täy
tettyä 

65 vuotta, 0,93 prosenttia jokaista eläkeiän 
ylittävää kuukautta kohti; 

66 vuotta, 11,16 prosenttia lisättynä 1,03 
prosentilla jokaista 66 vuoden iän ylittävää 
kuukautta kohti; 

67 vuotta, 23,52 prosenttia lisättynä 1,12 
prosentilla jokai&ta 67 vuoden iän ylittävää 
kuukautta kohti; 

68 vuotta, 36,96 prosenttia lisättynä 1,41 
prosentilla jokaista 68 vuoden iän ylittävää 
kuukautta kohti; 

69 vuotta, 53,88 prosenttia lisättynä 1,54 
prosentilla jokaista 69 vuoden iän ylittävää 
kuukautta kohti; ja 

70 vuotta tai enemmän, 72,36 prosenttia. 

25 b § 
Jos vakuutettu on täyttänyt 65 vuotta en

nen joulukuun 1 päivää 1984, pohjaosaa koro
tetaan poiketen siitä, mitä 25 a §:ssä on sää
detty eläkkeen alkaessa vakuutetun täytettyä: 

66 vuotta, 12,5 prosentilla; 
67 vuotta, 25 prosentilla; 
68 vuotta, 37,5 prosentilla; 
69 wotta, 50 prosentilla; ja 
70 wotta tai enemmän, 62,5 prosentilla. 

25 c § 
Poiketen siitä, mitä 25 §:n 1 ja 2 momen

tissa on säädetty, täysimääräinen lisäosa on 
1 päivästä tammikuuta 1983 saman vuoden 
loppuun ensimmäisessä kuntaryhmässä 12 000 
markkaa ja toisessa kuntaryhmässä 11 .352 
markkaa vuodessa. 

Jos molemmat puolisot saavat kansaneläket
tä, heille määrätään yhteinen lisäosa, joka on 
täysimääräisenä 60 prosenttia edellä mainittuja 
markkamääriä suurempi. Yhteinen lisäosa mak
setaan puoliksi kummallekin puolisoista. Lisä
osan puolikkaasta on silloin voimassa, mitä 
lisäosasta on säädetty. Sellaisen kansaneläkkeen 
saajan lisäosa, jonka puoliso saa rintamasotilas
eläkettä, määrätään samalla tavoin kuin, jos 
puoliso saisi kansaneläkettä. 

26 § 
Lisäosaa määrättäessä otetaan huomioon va

kuutetun jatkuvasti saama 

1) rtyö- tai virkasuhteeseen taikka yrittäjä
tai luottamusmiestoimintaan perustuva eläke ja 
perhe-eläke; 

2) tapaturmavakuutuslain ( 608/48) mukai
nen tapaturmaeläke, perhe-eläke, elinkorko ja 
huoltoeläke; 

3) liikennevakuutuslain ( 279/59) mukainen 
työkyvyttömyyseläke ja perhe-eläke; 

4) sotilasvammalain ( 404/48) mukainen 
elinkorko ja huoltoeläke sekä muille kuin va
kuutetulle itselleen maksettava ylimääräinen 
sotaeläke ja rintamamieseläke; ja 

5) maatalousyrittäjien eläkelain ( 467/69) 
6 a §:n mukaan myönnetyn sukupolvenvaihdos
eläkkeen perusmäärä siten, että täysimää
räisestä lisäosasto vähennetään 50 prosent
tia siitä 1-5 kohdassa mainittujen etuuksien 
yhteismäärän osasta, joka ylittää 1 460 mark-
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kaa vuodessa. Lisäosaa määrättäessä ei kui
tenkaan oteta huomioon työntekijäin eläkelain 
(395/61) 8 §:.n 4 momentissa mainitun lain, 
eläkesäännön tai eläkeohjesäännön taikka meri
mieseläkelain ( 72/56) mukaiseen eläkkeeseen 
sisältyvää lapsikorotusta eikä 65 vuoden iän 
täyttämisen jälkeiseen aikaan perustuvaa, eläk
keeseen suoritettua työntekijäin eläkelain 5 § :n 
2 momentin viimeisessä virkkeessä tarkoitettua 
tai sitä vastaavaa korotusta. 

Edellä 1 momentissa mainittuihin etuuksiin 
rinnastetaan 65 vuotta täyttäneen vakuutetun 
työ- tai virkasuhteeseen taiM::a yrittäjä- tai luot
tamusmiestoimintaan perustuva eläke, jonka 
hän saisi, jos hän siirtyisi eläkkeelle välittö
mästi 65 vuotta täytettyään. Jos kuitenkin eläk
keeseen oiJ.-::euttavana otetaan huomioon myös 
aika 65 vuoden iän täyttämisen jäll<::een, 
eläke luetaan lisäosaa määrättäessä ;tuloksi sii
hen saakka, kunnes tällainen eläke myönnetään 
sen suuruisena kuin se olisi, jos vakuutettu 
siirtyisi eläkkeelle 67 vuotta täytettyään. 

Jos vakuutettu on välilltömästi ennen lisä
osan myöntämistä saanut perhe-eläkelain ( 38/ 
69) mukaista perhe-eläkettä, johon kuuluu lisä
osa, tai rintamasotilaseläkettä, jonka suuruutta 
määrättäessä on vuositulona joko kokonaan tai 
osittain otettu huomioon 1 momentissa mai
nittu etuus, tämä luetaan tuloksi entisen mää
räisenä, kuitenkin ottaen huomioon, mitä joh
tuu kansaneläkkeiden indeksisidonnaisuudesta. 
Näin menetellään, jos etuuden määräytymispe
rusteissa ei ole tapahtunut muutosta. Etuuden 
määräY'tymisperusteen ei katsota muuttuneen 
sen vuoksi, etitä työttömyyseläke on muuttunut 
työkyvyttömyyseläkkeeksi tai jompikumpi näis
tä eläk.keistä on muuttunut vanhuuseläkkeeksi, 
elleivät eläkkeen määrään vaikuttavat perus
teet tämän vuoksi ole muuttuneet. Tätä mo
menttia ei sovelleta sellaiseen etuuteen, joka 
ei perustu lakiin tai asetukseen taikka julki
seen eläkesääntöön. 

26 a § 
Sen lisäksi, mitä 26 § :n 1 momentissa on 

säädetty, lisäosaa määrättäessä otetaan mai
nitussa momentissa tarkoitetulla tavalla huo
mioon 1 päivästä :tammikuuta 1983 vuoden 
1984 loppuun se tosiasiallinen vuositulo, jota 
vakuutetun voidaan kohtuullisen arvion mu
kaan edellyttää jatkuvasti vuosittain saavan. 
Tällaiseen :vuosituloon lisätään kymmenen pro-
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senttia siitä määrästä, jolla vakuutetun omai
suuden arvo ylittää 149 250 marrokaa. Jos va
kuutettu on naimisissa, vuoden 1983 loppuun 
otetaan lisäosaa määrättäessä huomioon myös 
hänen puolisonsa edellä tarkoitettu vuositulo 
lisättynä kymmenellä prosentilla puolisoiden 
yhteenlasketun omaisuuden siitä määrästä, jolla 
omaisuuden arvo ylittää 220 890 markkaa. Jol
lei muuta ole nä}'itetty, omaisuus ja sen tuo
tosta arvioitavat tulot jaetaan puoliksi kum
mallekin puolisolle. Edellä mainittuja omaisuu
den arvoja laskettaessa ei omassa käytössä ole
vaa asuntoa lueta omaisuudeksi. 

Vuosituloksi ei kuitenkaan lueta: 
1) työtuloa; 
2) kansaneläkettä mahdollisine lisineen; 
3) rintamasotilaseläkelain mukaista rintama

sotilaseläkettä mahdollisine lisineen eikä rinta
malisää; 

4) 'Sotilasvammalain mukaista täydennyskor
koa ja lisähuoltoeläkettä, vakuutetulle itselleen 
maksettavaa ylimääräistä sotaeläkettä eikä rin
tamamieseläkettä; 

5) tapaturmavakuutuslain mukaisista etuok
sista muuta kuin tapaturma- ja perhe-eläkettä 
eikä elinkorkoa ja huoltoeläkettä; 

6) sukupolvenvaihdoseläkkeen lisäosaa; 
7 ) luopumiseläkelain ( 16/7 4 ) mukaista luo-

pumiseläkettä; 
8) lapsilisää; 
9) invaliidirahalain mukaista invaliidirahaa; 
10) rikosvahinkolain (935 /73) mukaista 

korvausta; 
11) vapaaehtoiseen vakuutukseen perustuvaa 

vakuutetun kokonaan itsensä kustantamaa elä
kettä; 

12) valtion eikä kunnan varoista suoritetta
vaa asumistukea; 

13) huoltoapua; 
14) avioliitosta johtuvan elatusvelvollisuu

den perusteella annettua elatusta, lapsen ela
tuksesta annetussa laissa ( 704/7 5) säädettyä 
elatusapua eikä sukulaisuus- tai lankoussuhtee
seen taikka sellaiseen suhteeseen verrattavan 
muun syyn takia vapaaehtoisesti annettua ela
tusta tai avus,tusta; eikä 

15) etua omaan tarpeeseen käytetystä asun
nosta. 

Mitä työtulolla tässä pykälässä :tarkoitetaan, 
säädetään asetuksella. 

Jos vakuutettu on naimisissa, 26 §:n -1 mo
mentissa tarkoitettu markkamäärä on 2 330 
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markkaa 1 päivästä tammikuuta 1983 saman 
vuoden loppuun. 

27 § 
Poiketen siitä, mitä 26 ja 26 a §:ssä on 

säädetty, ennen 1 päivää heinäkuuta 1975 
sattuneeseen eläketapahtumaan perustuva 

1) työntekijäin eläkelain, maatalousyrittäjien 
eläkelain tai yrittäjien eläkelain { 468/69) vä
himmäisehtojen mukainen vanhuus-, työkyvyt
tömyys- tai työttömyyseläke; 

2) lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työn
tekijäin eläkelain { 134/62) tai merimieseläke
lain mukainen vanhuus-, työkyvyttömyys- tai 
työttömyyseläke; 

3) maatalousyrittäjien eläkelain mukainen 
sukupolvenvaihdoseläke; sekä 

4) :työntekijäin eläkelain 8 §:n 4 momentin 
3-9 kohdassa :tarkoitettu vanhuus-, työkyvyt
tömyys- tai työttömyyselå'ke siltä osin, joka ei 
ylitä kunkin eläkkeen osalta sen perusteena 
olevasta palkasta 1/9 prosenttia jokaiselta elä
kettä määrättäessä huomioon otetulta kuukau
delta, ei kuitenkaan useammalta kuin 360 kuu
kaudelta, 
luetaan lisäosaa määrättäessä ·tuiloksi si
ten, että vakuutetun saamien edellä •tarkoitet
tujen eläkkeiden tai eläkkeen osien yhteismää
rästä otetaan huomioon enintään 16 140 mark
kaa vuodessa. Muilta osin kohdassa 4 ·tarkoi
tettu eläke luetaan kokonaisuudessaan lisäosa
-tuloksi. 

Jos molemmat puolisot saavat kansaneläket
tä tai toinen heistä saa kansaneläkettä ja ·toi
nen rintamasotilaseläkettä, 1 momentissa tar
koitettu markkamäärä on 13 440 markka vuo
dessa. 

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitetuista 
markkamääristä vähennetään vakuutetun saa
mien muiden lisäosaan vaikuttavien tulojen 
määrä. 

Mitä 1-3 momentissa on säädetty, sovel
letaan myös silloin, kun lisäosaa määrättäessä 
luetaan tuloksi ennen 1 päivää tammikuuta 
198.3 alkaneet sotilasvammalain mukainen elin
korko ja huoltoeläke sekä muulle kuin vakuu
tetulle itselleen maksettava ylimääräinen sota
eläke tai rintamamieseläke. 

27 a § 
Sen estämättä, mitä 27 §:ssä on säädetty, 

pykälän 1 momentissa mainittu markka-

määrä on 1 päivästä .. tammiikuuta 1983 saman 
vuoden loppuun 15 130 •markkaa. Jos vakuu
tettu on naimisissa eikä hänen puolisonsa saa 
kansaneläkettä eikä rintamasotilaseläkettä, mai
nittu markkamäärä on 16 000 markkaa. Täl
löin myös puolison saama 27 §:n 1 ja 4 mo
mentissa tarkoitettu eläke tai eläkkeen osa lue
taan tuloksi ja puolison saama muu lisäosaan 
vaikuttava tulo mainitun pykälän 3 momentis
sa tatkoitetuksi vähennykseksi. Jos molemmat 
puolisot •saavat kansaneläkettä tai toinen heistä 
saa kansaneläkettä ja toinen rintamasotilaselä
kettä, 27 § :n 2 momentissa mainittu markka
määrä on 24 200 markkaa ja lisäksi otetaan 
huomioon, mitä tässä pykälässä on sanottu 
puolison tuloista. 

27b § 
Edellä 27 §:n 1 momentiSJSa 'tarkoitetun elä

ketapahtuman katsotaan sattuneen silloin, kun 

1 ) vakuutettu on täyttänyt eläkkeen saami
seen oikeuttavan eläkeiän; 

2) vakuutettu on •tullut eläkkeen saallliseen 
oikeuttavassa määrin työkyvyttömäksi; 

3 ) .työttömyyseläkkeeseen oikeuttava työvoi
maviranomaisen ensimmäinen todistus on an
nettu; .taikka 

4) viljelmän luovutus sukupolvenvaihdos
eläkkeen saamiseksi on tapahtunut tai maata
lousyri-ttäjien eläkelain 6 g § :ssä tarkoitettu eh
dollinen päätös sukupolvenvaihdoseläkkeen 
myöntämisestä on annettu. 

Uutena eläketapahtumana ei kuitenkaan pide
tä työttömyyseläkkeen muuttumista työkyvyttö
myyseläkkeeksi, työkyvyttömyyseläkkeen muut
tumista sukupolvenvaihdoseläkkeeksi eikä eläk
keen muuttumista vanhuuseläkkeeksi. 

28 § 
Jollei naimisissa olevalla vakuutetulla ole yh

teistä taloutta puolisonsa kanssa, hänen eläket
tään määrättäessä sovelletaan, mitä tässä laissa 
on säädetty selJaisen vakuutetun eläkkeestä, 
joka ei ole naimisissa. 

Jos .mies ja nainen avioliittoa solmimatta 
jatkuvasti elävät yhteisessä taloudessa aviolii
tonomaisissa olosuhteiSJSa, heidän eläkettään 
määrättäessä voidaan soveltaa, mitä tässä laissa 
on säädetty puolisoista. 

28 a § 
Eläkkeen lisäosa voidaan 1 päi'Västä tammi

kuuta 1983 vuoden 1984 loppuun evätä tai 
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sitä voidaan vähentää, jos vakuutettu on lah
joittanut omaisuuttaan tai muulla tavalla hei
kantanut taloudellista asemaansa siinä määrin, 
että se on vaikuttanut hänen oikeuteensa saada 
eläkkeen lisäosa tai olennaisesti lisäosan mää
rään. Näin menetellään vain siinä tapauksessa, 
että vakuutettu on tienn)1't tai hänen olisi pitä
nyt tietää, että tämä toimenpide voi vaikuttaa 
lisäosaan. Sama koskee vakuutettua, joka lisä
osan määräämistä varten tehdyssä hakemukses
sa tai ilmoituksessa on tahallisesti antanut vää
riä tietoja lisäosaan vaikuttavfsta tuloista tai 
omaisuudesta ja joka tämän vuoksi on saanut 
lisäosaa aihee1lta tai määrältään man suurena. 

3hluku 

Kansaneläkkeeseen maksettavat lisät 

29 § 
Jos vakuutetun tai hänen puolisonsa 16wot

ta nuorempi lapsi elää srunassa taloudessa va
kuutetun kanssa tai jos vakuutettu tai hänen 
samassa taloudessa asuva puolisonsa muulla ta
voin huolehtii lapsen toimeentulosta, eläkkee
seen maksetaan lapsikorotus, jonka määrä on 
kutakin edellä sanottua ~asta kohden 1 572 
markkaa vuodessa. 

Edellä 1 momenttia sovellettaessa pidetään 
vakuutetun lapsena myös sellaista avioliiton ul
kopuolella syntynyttä lasta, johon :kohdistuva 
va:kuutetun elatusvelvollisuus on oikeuden pää
töksellä tai asianmukaisella sopimuksella vah
vistettu. Sama koskee kasvattilasta, jonka toi
meentulosta vakuutettu tai hänen samassa ta
loudessa asuva puolisonsa huolehtii. 

Jos :molemmille puolisoille on myönnetty 
kansaneläke, lapsikorotus maksetaan erikseen 
kummallekin puolisolle. 

30 § 
Jos puolisoista vain mies saa cläkettä ja vai

molla perheen pienten lasten vaatiman hoidon 
takia tai 'Vaimon terveydentilasta riippumatto
man muun erittäin pakottavan jatkuvan syyn 
vuoksi ei voida katsoa olevan mahdollisuutta 
hankkia tuloa tekemällä työtä omaan tai toi
sen lukuun, eläkkeeseen maksetaan vaimolisä, 
joka on 2 436 markkaa vuodessa. 

30 a § 
Työk)I'Vyttömyys- ja vanhuuseläkkeensaajalle, 

joka on pysyvästi tullut sellaiseen tilaan kuin 

22 §:n 2 momentissa säädetään, maksetaan 
apulisää. Jos hän on pysyvästi toisen henkilön 
yhtäimittaisen hoidon ja valvonnan tarpeessa, 
hänelle maksetaan hoitolisää. Sen estämättä, 
mitä tässä momentissa on säädetty, 80 vuotta 
täyttäneelle eläkkeensaajalle maksetaan apulisää 
ja 85 vuotta täyttäneelle hoitolisää. 

Apulisä on 2 436 markkaa ja hoitolisä 3 588 
markkaa vuodes·sa. 

Apulisästä ja hoitoiisästä on, jos tässä lrussa 
ei ole toisin säädetty, soveltuvin osin voimassa, 
mitä on •säädetty työkyvyttömyyseläkkeestä. 

3 c luku 

Eläkeoikeuteen vaikuttavat muutokset 

31 § 

Apulisä ia hoitolisä lakkautetaan, kun lisän 
saajan tila muuttuu siten, ettei hänellä ole enää 
siihen oikeutta. 

32 § 
Kun eläkkeem;aaja on kuuden kuukauden 

ajan yhdenjaksoisesti asunut eri kuntaryhmään 
kuuluvassa kunnassa kuin se kunta, jonka kal
leusryhmän mukainen hänen eläkkeensä lisäosa 
on, lisäosa muutetaan seuraavan kuukauden 
alusta lukien sen kuntaryhmän mukaiseksi, jo
hon kuuluvassa kunnassa hän silloin asuu. 

32 a § 
Jos lisäosaan vaikuttavat tulot ovat nousseet 

vähintään 4 000 markkaa verrattuna siihen tu
loon, jonka perusteella lisäosa on määrätty, li
säosan määrä on vastaavasti oikaistava tai lisä
osa lakkautettava. Lisäosan määrä oikaistaan 
myös eläkkeensaajan hakemuksesta, jos lisä
osaan ;vaikuttavissa tuloissa on tapahtunut lisä
osaan korottavasti vaikuttava :muutos. Jos Usä
osan korottamisen edellytykset ovat eläkelaitok
sen tiedossa, korotus voidaan myöntää hake
muksettakin. 

Jos lisäosaa määrättäessä on otettu huomioon 
26 § :n 1 momentissa mainittu etuus, tämä 
luetaan lisäosaa uudelleen määrättäessä tuloksi 
entisen suuruisena, kuitenkin ottaen huomioon, 
mitä johtuu kansaneläkkeiden indeksisidonnai
suudesta. Näin menetellään, jos etuuden mää
räytymisperusteissa ei ole tapahtunut muutosta. 
Tätä momenttia ei sovelleta sellaiseen etuuteen, 
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joka ei perustu lakiin tai asetukseen taikka 
julkiseen eläkesääntöön. 

Jos puolisolle myönnetään kansaneläke tai 
rintamasotilaseläke tai se lakkautetaan, lisäosan 
määrä on :vastaavasti oikaistava tai lisäosa lak
kautettava. Tällöin sovelletaan kuitenkin, mitä 
1 ja 2 momentissa on säädetty. 

3d luku 

Muut edut 

33 § 
Jos vakuutettu, joka ei saa vanhuus-, työ

kyvyttömyys- eikä työttömyyselä:kettä, kuolee, 
hänen puolisolleen suoritetaan hautausavustus
ta. Jos vakuutetulta ei jäänyt puolisaa tai jos 
vakuutettu ja hänen puolisonsa asumuseron tai 
muutoin välien rikkoutumisen taikka muun sel
laisen syyn vuoksi asuivat erillään, hautaus
avustus suoritetaan kuolinpesälle. Hautausavus
tus on 2 221 markkaa. 

Mitä 1 momentissa on säädetty, sovelletaan 
myös, jos eläkkeensaaja kuolee ennen kuin 
hänen eläkkeensä pohjaosa on erääntynyt mak
settavaksi kuolemaa välittömästi edeltäneeltä 
vuoden pituiselta ajalta. Tällöin hautausavus
tuksen määrästä vähennetään yksi kahdestoista
osa kultakin kuukaudelta, jolta eläke on erään
tynyt maksettavaksi. 

4 luku 

Etuuksien hakeminen ja maksaminen 

41 § 
Eläkkeen maksaminen ulkomailla oleskeleval

le eläkkeensaajalle keskeytetään, kun sitä on 
suoritettu vuoden ajalta sen eläkejakson päät
tymisestä lukien, jonka aikana eläkkeensaaja 
on poistunut maasta. Jos eläkkeensaajan oles
keluun ulkomailla on hyväksyttävä syy, eläk
keen pohjaosa ja, jos erityiset syyt sitä puol
tavat, myös eläkkeen lisäosa sekä eläkkeeseen 
kuuluva laps~korotus, vaimolisä sekä apulisä tai 
hoitolisä voidaan senkin jälkeen määrätä mak
settavaksi määräajaksi kerrallaan. 

42 a § 
Apulisää ja hoitolisää ei makseta jatkuvas

sa laitoshoidossa tai siihen verrattavassa hoi-

dossa olevalle eläkkeensaajalle. Laitoshoidolla 
tai siihen verrattavalla hoidolla tarkoitetaan 
elatuksen sisältävää hoitoa valtion, kunnan tai 
kuntainliiton sairaalassa tai laitoksessa taikka 
asetuksessa määrätyissä tapauksissa muussa hoi
tolaitoksessa, jonka kustannuksiin käytetään jul
kisia varoja, samoin kuin hoitoa muualla, jo
hon eläkkeensaaja on kunnan tai edellä tarkoi
tetun sairaalan toimesta ja kustannuksella si
joitettu. 

42 b § 
Jos eläkkeensaaja on 42 a §:ssä tarkoite

tussa hoidossa, lisäosasta ei siltä ajalta, kw1 
hoito kestää yli kolme kuukautta, makseta sitä 
osaa, joka ylittää ensimmäisessä kuntaryhmässä 
43 prosenttia ja toisessa kuntaryhmässä 40 
prosenttia 25 §:n 1 momentissa mainitusta 
täysimääräisestä lisäosasta ja saman pykälän 2 
momentissa tarkoitetuissa tapauksissa siinä mai
nitusta täysimääräisestä lisäosasta. Jos eläk
keensaaja saa invallidirahalain mukaista invallidi
rahaa, lisäosan maksaminen keskeytetään edellä 
mainitulta ajalta kokonaan. 

Jos 42 a §:ssä tarkoitetussa hoidossa olevalle 
eläkkeensaajalle maksetaan eläkkeensaajien asu
mistukilain (591/78) mukaista asumistukea, 
ei 1 momenttia sovelleta. 

46 § 
Asetuksella määrätään eläkkeensaajan velvol

lisuudesta ilmoittaa työkyvyssään ja muissa olo
suhteissaan tapahtuneista muutoksista, jotka 
voivat vaikuttaa hänen eläkeoikeuteensa tai 
eläkkeen maksamiseen. 

59 § 
Eläkelaitoksen rahastot ovat kansaneläkera

hasto ja sairausvakuutusrahasto. Sairausvakuu
tusrahastosta säädetään sairausvakuutuslaissa. 

62 § 
Valtio, kunnat ja eläkelaitos vastaavat kukin 

omasta osuudestaan eläkkeiden lisäosien kus
tannuksista. Kunnan osuus määräytyy sen mu
kaan, mihin kuntien kantokykyluokituksesta 
annetun lain (665/67) mukaiseen kantokyky
luokkaan se kuuluu, ja on 
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kuntaan kunakin kuukautena maksettujen lisä
osien yhteismäärästä, kuitenkin niin, ettei kun
nan osuus jaettuna kunnassa edellisenä vuotena 
toimitetussa kunnallisverotuksessa määrättyjen 
veroäyrien luvulla nouse valtioneuvoston vah
vistamaa enimmäismäärää suuremmaksi. Eläke
laitoksen osuus kustannuksista on enintään 
74,1 prosenttia maksettujen lisäosien yhteis
määrästä ja valtio vastaa lisäosien kustannuksis
ta muulta kuin edellä mainitulta osalta. 

64 § 
Valtion tulee viimeistään maksatuksen edel

lisenä päivänä suorittaa eläkelaitokselle 90 pro
senttia arvioidusta osuudestaan maksettaviin 
lisäosiin. 

67 § 
Sosiaalivakuutustoimikunnan tehtävänä on 

sen lisäksi, mitä sen tehtävistä on muualla sää
detty: 

1 ) ratkaista ne asiat, jotka eläkelaitoksen 
hallitus on toimikunnalle siirtänyt siinä laajuu
dessa kuin asetuksella säädetään; 

2) antaa eläkelaitokselle lausuntoja eläkettä 
koskevista muista kysymyksistä; sekä 

3) seurata eläkkeensaajien oloja. 

67 a S 
Sen lisäksi, mitä sosiaalivakuutustoimikun

nasta on 67 §:ssä säädetty, toimikunta vah
vistaa vuosia 1983 ja 1984 koskevan sen 
vuositulon, jonka perusteella oikeus lisäosaan 
ratkaistaan. Vuositulon vahvistamista koskeva 
päätös on viipymättä annettava asianomaisen 
vakuutetun tiedoksi. Päätös on vakuutetun 
pyynnöstä alistettava eläkelaitoksen tarkas
tettavaksi. Sitä koskeva kirjallinen pyyntö 
on annettava asianomaisen vakuutuspiirin pai
kallistoimistoon 14 vuorokauden kuluessa sen 

pa1vän jälkeen, jona päätös on annettu haki
jan tai hänen edustajansa tiedoksi. 

Sosiaalivakuutustoimikunnan vuositulosta te
kemä päätös on alistettava eläkelaitoksen tar
kastettavaksi, 

1 ) jos toimikunnan jäsen esittäessään toimi
kunnan kokouksessa eriävän mielipiteen sitä 
vaatii; ja 

2) jos toimikunta katsoo, että tämän lain 
28 a §:n soveltaminen saattaisi tulla kysymyk
seen. 

70 § 
Eläkelaitos antaa toimintaohjeet sosiaaliva

kuutustoimikunnille. Eläkelaitoksen on valvot
tava sosiaalivakuutustoimikuntien toumntaa 
kiinnittäen erityisesti huomiota siihen, että 
asioita toimikunnassa käsiteltäessä noudatetaan 
yhtenäisiä perusteita. 

71 § 
Jos sosiaalivakuutustoimikunta katsoo, että 

sen tutkittavaksi saatettu asia ei kuulu ,toimi
kunnan käsiteltäviin, koska vakuutettu ei asu 
sen toimipiidssä, on eläkelaitoksen ratkaista
vaksi viipymättä alistettava kysymys siitä, min
kä sosiaalivakuutustoimikunnan on käsiteltävä 
asia. Sosiaalivakuutustoimikunnan puheenjohta
ja voi, jo ennen kuin asia on esitelty toimi
kunnassa, myös alistaa saman k}'lsymyksen elä
kelaitoksen ratkaistavaksi. Eläkelaitoksen on 
alistuksen johdosta viipymättä määrättävä asia 
käsiteltäväksi sopivaksi katsomassaan toimikun
nassa. 

72§ 
Eläkelaitos voi oikaista sosiaalivakuutustoi

mikunnan päätöksen. Eläkelaitos voi myös pa
lauttaa asian sosiaalivakuutustoimikunnan uudel
leen käsiteltävärosi. 

73 § 

Joka on tyytymätön tarkastuslautakunnan 
päätökseen, saa hakea siihen muutosta vakuu
tusoikeudelta, jos päätös koskee oikeutta eläk
keeseen tai 1 m.omentin 2 kohdassa mainittuja 
tapauksia. 

73 a § 
Jos tarkastuslautakunta on antanut päätök

sen valituksesta, joka koskee lisäosan epäämis-
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tä .tai vähentämistä 1 päivästä tamrni.kuuta 
1983 vuoden 1984 loppuun 28 a S:ssä tar
koitetun taloudellisen aseman heikentäm.isen 
tai väärien tietojen antamisen johdosta, vakuu
tettu voi täs.tä päätöksestä valittaa vakuutus
oikeuteen. 

74 a S 

Maallikkojäsenet osallistuvat, sc;n lisäksi m~tä 
vakuutusoikeudesta annetussa latssa on erik
seen säädetty, asian käsittelyyn, jollei kysymys 
ole yksinomaan eläkkeen lisäosasta. 

83 s 
Valtion, !kunnan ja muun julkisoikeudellisen 

yhteisön viranomainen, vakuutus- ja eläkelaitos 
sekä työnantaja on velvollinen pyynnös~ä .anta
maan eläkelaitokselle, sosiaalivakuutustountkun
nalle tarkastuslautakunnalle ja vakuutusoikeu
delle' tietoja, jotka ovat tarpeen c;läkeoikeuden 
tai eläkkeen määrän selvittämiseksi. 

Eläkkeen tai elinkoron myöntäjä tai mak
saja on velvollinen asetuksessa tarkemmin mää
rätyissä tapauksissa ilmoittamaan eläkelaitok
selle anta.mastaan eläkepäätöksestä ja eläkkeen 
määrän muuttumisesta. 

83 a S 
Edellä 83 §:n 1 momentissa säädetty ilmoit

tamisvelvollisuus on myös pankilla ja muulla 
rahalaitoksella silloin, kun on kysymys eläk
keen määräy,tymisestä vuosien 1983 ja 1984 
aikana. 

88 § 

Tämän lain mukainen eläkesuoritus pyöris
tetään täysiksi markoiksi siten, että, jos täyden 
markkaluvun ylittävä suorituksen osa on 50 
penniä pienempi, suorituksen määrä alen~etaan, 
ja jos se on 5? penniä tai s~~ä. su~~~mp~! suo
rituksen määrå korotetaan lähtmpaan tay,teen 
markkalukuun. 

Eläkkeen määräytymiseen vaikuttavat vuotui
set tuloerät pyöristetään täydeksi kymmeneksi 
markaksi siten, että jos täyden kymmenen 
markan ylittävä erä on viittä markkaa pie
nempi, sen määrä alennetaan, ja jos se on vii
si markkaa tai sitä suurempi, se korotetaan 
lähimpään täyteen kymmeneen markkaan. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tam
mikuuta 1983. 

Tämän lain 25 a S :ää sovelletaan vain sel
laiseen vakuutettuun, joka on täyttänyt 65 
vuotta joulukuun 1 päivänä 1984 tai sen jäl
keen. 

Aikaisemmin myönnetty tukiosa ja tukll!-sä 
muutetaan 1 päivästä tammikuuta 1983 lukien 
tämän lain mukaiseksi lisäosaksi. Siltä osin 
kuin eläkelaitoksella ei tänä ajankohtana ole 
käytettävissään lisäosan määräämiseen tarvitta
via tietoja, tukiosa ja tukilisä muutetaan lisä
osaksi hakemuksesta, joka on tehtävä \1'iimeis
tään 30 päivänä kesäkuuta 1983. 

Aikaisemmin myönnetty lisäosa muutetaan 
1 päivästä tammikuuta 1984 ja 1 päivästä tam
mikuuta 1985 lukien tämän lain mainittuja 
ajankohtia koskevien säännösten mukaiseksi li
säosaksi. 

Jos lisäosa 1 päivästä tammikuuta 1983 jäi
si pienemmäksi kuin aikaisemman lain mukai
sen tukiosan ja tukilisän yhteismäärä, lisäosa 
maksetaan tukiosan ja tukilisän yhteismäärän 
suuruisena. Vastaavasti, jos lisäosa 1 päivästä 
tammikuuta 1984 tai 1 päivästä tammikuuta 
1985 sitä 4 momentissa tarkoitetulla tavalla 
muutettaessa pienenisi, lisäosa maksetaan enti
sen suuruisena. 

Mitä 5 momentissa on säädetty, ei sovel
leta sellaiseen lisäosan pienenemiseen, joka 
johtuu siitä, että tammikuun 1 päivästä 1984 
lukien puolisoiden tulot ja omaisuus otetaan 
huomioon kummankin puolison osalta erikseen. 

Jos lisäosa on tämän lain 32 a §:ssä tar
koitettujen tulojen tai perhesuhteiden muutok
sen vuoksi oikaistava, lisäosa määräytyy oikai
supäätöksen voimaantuloajankohtana voimassa 
olevien uusien säännösten mukaisesti. Lisäosan 
pienenemisen estämiseksi maksettavaa eläkkeen 
osaa ei tämän jälkeen makseta. Jos lisäosan 
määrä alenisi huolimatta siitä, että lisäosan 
oikaisu on tehty sen määrään korottavasti vai
kuttavan taloudellisten olojen muutoksen joh
dosta, lisäosa maksetaan kuitenkin entisen suu
ruisena. 

Jos lisäosa pienenisi 1 päivästä tammi
kuuta 1985 lukien sen johdosta, että lisäosa 
muutetaan uuden lain mukaiseksi, lisäosan pie
nenemisen estämiseksi 5 momentin perusteella 
maksettavasta eläkkeen osasta vähennetään 
kunkin vuoden tammikuun 1 päivästä vuodesta 
1986 alkaen 20 prosenttia, kuitenkin vähin
tään 20 markkaa kuukaudessa. Prosenttimäärä 
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lasketaan tässä tarkoitetun eläkkeen osan alku
peräisestä määrästä ottaen huomioon kan
saneläkkeiden indeksisidonnaisuuden. Jos vuo
situlosta 1 päivästä tammikuuta 1985 poiste
tun velkojen korkovähennyksen määrä piene
nee enemmän kuin 20 prosenttia vuodessa tai 
se lakkaa, lisäosan pienenemisen estämiseksi 
maksettava eläkkeen osa lasketaan uudestaan 
tai se lakkautetaan. 

2. 

Tässä laissa säädetyt markkamäärät vastaa
vat virallisen elinkustannusindeksin sitä piste
lukua, jonka mukaan vuoden 1981 maaliskuus
sa maksettavina olevien kansaneläkkeiden suu
ruus on laskettu. 

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan 
ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toi
menpiteisiin. 

Laki 
tukilisälain kumoamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 

1 § 
Täten kumotaan 28 päivänä heinäkuuta 1978 

annettu tukilisälaki ( 590/7 8 ) siihen myöhem
min tehtyine muutoksineen. 

3. 

2 § 
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä ·tammi

kuuta 1983. 

Laki 
perhe-eläkelain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 17 päivänä tammikuuta 1969 annetun perhe-eläkellain (38/69) 13 a ja 15 §, 

17 §:n 1 momentti sekä 18 §, 
sellaisina kuin niistä ovat 13 a ja 15 § 28 päivänä heinäkuuta 1978 annetussa laissa 

(.589/78) ja 18 § 21 päivänä joulukuuta 1979 annetussa laissa ( 1010/79), sekä 
lisätään lalciin. uusi 15 a-15 f ja 16 a-16 e § seuraavasti: 

13a§ 
Lesken solmiessa avioliiton hänelle suorite

taan, jos hän on saanut leskeneläkettä yli vuo
den ajalta, kertasuorituksena ne eläke-erät, jot
ka hänellä olisi ollut oikeus saada seuraavalta 
vuoden pituiselta ajalta. Kertasuorituksen mää
rää laskettaessa otetaan sanottuihin eläke-eriin 
kuuluvat lisäosa ja asumistuki huomioon sen 
suuruisina kuin ne ovat leskeneläkkeen viimei
sessä kuu.kausierässä. 

15 § 
Lapseneläke on puoliarvolle 1 .572 markkaa 

ja täysorvolle 3 144 mal)kkaa vuodessa. 

1.5 a § 
Lesken alkueläkkeen ja 9 b §:n 1 kohdan 

mukaisen jatkoeläkkeen muodostavat pohjaosa, 
lisäosa ja asumistuki. Muutoin leskeneläkkeen 
muodostavat lisäosa ja asumistuki. 
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Pohjaosa on 2 676 matkkaa vuodessa. 
Täysimääräinen lisäosa on ensimmäisessä 

kuntaryhmässä 12 504 mal'kkaa ja toisessa 
11 856 markkaa vuodessa. 

Lisäosa myönnetään sen kuntaryhmän mu
kaisena; johon se kunta kuuluu, jossa leski 
asuu lisäosan alkamisajankohtana. 

Valtioneuvosto toimittaa kuntien jaon elin
kustannusten kalleuden mukaan tässä pykälässä 
tarkoitettuun kahteen ryhmään enintään kuu
deksi vuodeksi kerrallaan. 

Asumistuki on yksinäiselle henkilölle mak
settavan eläkkeensaajien asumistukilain (591/ 
78) mukaisen asumistuen suuruinen. Lesken
däkkeenä suoritettavaa asumistukea määrät
täessä vuosituloksi ei kuitenkaan lueta tämän 
lain mukaista pohjaosaa, asumistukea eikä kou
lutustukea. 

15b § 
Täysimääräisestä lisäosasta vähennetään 50 

prosenttia siitä .vuositulon osasta, joka ylittää 
1 460 markkaa. 

Vuositulolla tal'koitetaan sitä tosiasiallista tu
loa, jota lesken voidaan kohtuullisen arvion 
mukaan edellyttää jatkuvasti vuosittain saavan 
lisättynä kymmenellä prosentilla siitä määrästä, 
jolla lesken omaisuuden arvo ylittää 149 250 
markkaa. 

Vuosituloksi ei kuitenkaan lueta: 

1) tämän lain mukaista etuutta; 
2) Japsilisää; 
3) huoltoapua; 
4) valtion tai kunnan varoista suoritettavaa 

asumistukea; 
5 ) etua omaan 'tarpeeseen käytetystä asun

nosta; 
6) työntekijäin eläkelain (395/61) 8 §:n 

4 momentissa mainitun lain, eläkesäännön tai 
eläkeohjesäännön taikka merimieseläkelain 
( 72/56) mukaiseen eläkkeeseen sisältyvää lap
sikorotusta; eikä 

7) sotilasvammalain ( 404/48) mukaista 
täydennyskorkoa ja lisähuoltoeläkettä. 

Omaisuudeksi ei Jueta lesken omassa käy
tössä olevaa asuntoa. 

Jos leski on välittömästi ennen leskeneläk
keen lisäosan myöntämistä saanut sellaista kan
saneläkettä, johon kuuluu lisäosa ja jonka suu
ruutta määrättäessä on vuositulona joko koko
naan tai osittain otettu huomioon muun lain 
tai asetuksen tai julkisen eläkesäännön mukai-

nen eläke taikka sitä vastaava jatkuva suori
tus tai korvaus, tämä luetaan tuloksi entisen 
määräisenä, kuitenkin ottaen huomioon, mitä 
johtuu kansaneläkkeiden ja perhe-eläkkeiden 
indeksisidonnaisuudesta. Näin menetellään, jos 
etuuden määräytymisperusteissa ei ole tapah
tunut muutosta. Etuuden määräytymisperusteen 
ei katsota muuttuneen sen vuoksi, että työttö
myyseläke on muuttunut työkyvyttömyyseläk
keeksi tai jompikumpi näistä eläkkeistä on 
muuttunut vanhuuseläkkeeksi, elleivät eläkkeen 
määrään vaikuttavat perusteet tämän vuoksi ole 
muuttuneet. 

Sen estämättä, mitä tässä pykälässä on sää
detty, alkueläkkeenä maksettava lisäosa on 
aina ensimmäisessä kuntaryhmässä vähintään 
43 prosenttia ja toisessa kuntaryhmässä vähin
tään 40 prosenttia 15 a §:n 3 momentissa mai
nitusta täysimääräisestä lisäosasta. 

Lisäosaa ei kuitenkaan myönnetä, jos eläk
keen vuotuinen määrä jää eläkkeensaajien asu
mistukilain 3 §:n 2 momentissa mainittua 
mar~kamäärää pienemmäksi. 

15 c § 
Poiketen siitä, mitä 15 a §:n 3 momentissa 

on säädetty, täysimääräinen lisäosa on 1 päi
västä tammikuuta 1983 saman vuoden loppuun 
ensimmäisessä kuntaryhmässä 12 000 markkaa 
ja toisessa kuntaryhmässä 11 352 markkaa vuo
dessa. 

15 d § 
Poiketen siitä, mitä 15 b §:ssä on säädetty, 

ennen 1 päivää heinäkuuta 1975 sattuneeseen 
eläketapahtumaan perustuva 

1) työntekijäin eläkelain, maatalousyrittäjien 
eläkelain tai yrittäjien eläkelain ( 468/69) vä
himmäisehtojen mukainen vanhuus-, työkyvyt
tömyys- tai työttömyyseläke; 

2) lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työn
tekijäin eläkelain ( 134/62) tai merimieseläke
lain mukainen vanhuus-, työkyvyttömyys- tai 
työttömyyseläke; 

3) maatalousyrittäjien eläkelain mukainen 
sukupolvenvaihdoseläke; sekä 

4) työntekijäin eläkelain 8 § :n 4 momentin 
3-9 kohdassa tarkoitettu vanhuus-, työkyvyt
tömyys- tai työttömyyseläke siltä osin, joka ei 
ylitä kunkin eläkkeen osalta sen perusteena 
olevasta palkasta 1/9 prosenttia jokaiselta elä
kettä määrättäessä huomioon otetulta kuukau
delta, ei kuitenkaan useammalta kuin 360 kuu
kaudelta, luetaan lisäosaa määrättäessä tuloksi 
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siten, että lesken saamien edellä 1tavkoitettujen 
eläkkeiden tai eläkkeen osien yhteismäärästä 
otetaan huomioon enintään 16 140 markkaa 
vuodessa. Muilta osin kohdassa 4 .tarkoitettu 
eläke luetaan kokonaisuudessaan lisäosatuloksi. 

Edellä 1 momentissa tarkoitetusta markka
määrästä vähennetään lesken saamien muiden 
lisäosaan vaikuttavien tulojen määrä. 

Mitä 1 ja 2 momentissa on säädetty, sovel
letaan myös silloin, kun lisäosaa määrättäessä 
luetaan tuloksi ennen 1 päivää tammikuuta 
1983 alkaneet sotilasvammalain mukainen elin
korko ja huoltoeläke sekä luopumiseläkelain 
(16/74) mukainen luopumiseläke. 

15 e § 
Sen estämättä, mitä 15 d §:ssä on säädetty, 

pykälän 1 momentissa mainittu markkamäärä 
on 1 päivästä tammikuuta 1983 saman vuoden 
loppuun 15 130 markkaa. 

15 f § 
Edellä 15 d §:n 1 momentissa tarkoitetun 

eläketapahtuman katsotaan sattuneen ,silloin, 
kun 

1 ) henkilö on täyaänyt eläkkeen saamiseen 
oikeuttavan eläkeiän; 

2) henkilö on tullut eläkkeen saamiseen oi
keuttavassa määrin työkyvyttömäksi; 

3) työttömyyseläkkeeseen oikeuttava työvoi
maviranomaisen ensimmäinen todistus on an
nettu; taikka 

4) viljelmän luovutus sukupolvenvaihdos
eläkkeen saamiseksi on tapahtunut tai maata
lousyrittäjien eläkelain 6 g §: ssä tarkoitettu 
ehdollinen päätös sukupolvenvaihdoseläkkeen 
myöntämisestä on annettu. 

Uutena eläketapahtumana ei kuitenkaan pi
detä työttömyyseläkkeen muuttumista työky
vyttömyyseläkkeeksi, työkyvyttömyyseläkkeen 
muuttumista sukupolvenvaihdoseläkkeeksi eikä 
eläkkeen muuttumista vanhuuseläkkeeksi. 

16 a § 
Kun eläkkeensaaja on kuuden kuukauden 

ajan yhdenjaksoisesti asunut eri kuntaryhmään 
kuuluvassa kunnassa kuin se kunta, jonka kal
leusryhmän mukainen hänen eläkkeensä lisäosa 
on, lisäosa muutetaan seuraavan kuukauden 
alusta lukien sen kuntaryhmän mukaiseksi, jo
hon kuuluvassa kunnassa hän silloin asuu. 
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16 b § 
Jos lisäosaan vaikuttavat tulot ovat nous

seet väl1intään 4 000 markkaa verrattuna siihen 
tuloon, jonka perusteella lisäosa on määrätty, 
lisäosan määrä on vastaavasti oikaistava tai 
lisäosa lakkautettava. Lisäosan määrä oikaistaan 
myös eläkkeensaajan hakemuksesta, jos lisäosaan 
vaikuttavissa tuloissa on tapahtunut lisäosaan 
korottavasti vaikuttava muutos. Jos lisäosan ko
rottamisen edellytykset ovat eläkelaitoksen tie
dossa, korotus voidaan myöntää hakemukset
takin. 

Jos lisäosaa määrättäessä on otettu huomioon 
muun lain tai asetuksen tai julkisen eläkesään
nön mukainen eläke taikka sitä vastaava jat
kuva suoritus tai korvaus, tämä luetaan lisä
osaa uudelleen määrättäessä tuloksi entisen 
suuruisena, kuitenkin ottaen huomioon, mitä 
johtuu perhe-eläkkeiden indeksisidonnaisuudes
ta. Näin menetellään, jos etuuden määräyty
misperusteissa ei ole tapahtunut muutosta. 

16 c § 
Eläkkeen lisäosa voidaan joko määräajaksi 

tai pysyvästi evätä tai sitä voidaan vähentää, 
jos leski on lahjoittanut omaisuuttaan tai muul
la tavalla heikantanut taloudellista asemaansa 
siinä määrin, että se on vaikuttanut hänen 
oikeuteensa saada eläkkeen lisäosa tai olennai
sesti lisäosan määrään. Näin menetellään vain 
siinä tapauksessa, että leski on tiennyt tai hä
nen olisi pitänyt tietää, että tämä toimenpide 
voi vaikuttaa lisäosaan. Sama koskee leskeä, 
joka lisäosan määräämistä varten tehdyssä ha
kemuksessa tai ilmoituksessa on tahallisesti an
tanut vääriä tietoja lisäosaan vaikuttavista tu~ 
loista tai omaisuudesta ja joka tämän vuoksi 
on saanut lisäosaa aiheetta tai määrältään liian 
suurena. 

Jos lainvoimainen päätös, jolla eläkkeen li
säosa 1 momentin perusteella on evätty tai 
sitä vähennetty, myöhemmin havaitaan eläk
keensaajalle kohtuuttomaksi, eläkelaitos voi oi
kaista päätöksen. 

16 d § 
Sosiaalivakuutustoimikunnan tehtävänä on 

sen lisäksi, mitä sen tehtävistä on kansanelä
kelain 6 7 §: ssä säädetty, vahvistaa se vuosi
tulo, jonka perusteella lesken oikeus eläkkeen 
lisäosaan ratkaistaan. 
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16 e S 
Sosiaalivakuutustoimikunnan päätös, joka 

koskee vuositulon vahvistamista, on viipymät
tä annettava hakijan tiedoksi. Päätös on hä
nen pyynnöstään alistettava eläkelaitoksen tar
kastettavaksi. Sitä koskeva kirjallinen pyyntö 
on annettava asianomaisen vakuutuspiirin pai
kallistoimistoon 14 vuorokauden kuluessa sen 
päivän jälkeen, jona päätös on annettu haki
jan tai hänen edustajansa tiedoksi. 

Sosiaalivakuutustoimikunnan vuositulosta te
kemä päätös on alistettava eläkelaitoksen tar
kastettavaksi, 

1) jos toimikunnan jäsen esittäessään toimi
kunnan kokouksessa eriävän mielipiteen sitä 
vaatii; ja 

2) jos toimikunta katsoo, että 16 c §:n 1 
momentin soveltaminen saattaisi tulla kysymyk-
seen. 

17 § 
Tämän lain nojalla myönnettävistä etuuksis

ta kansaneläkelaitokselle aiheutuvat kustannuk
set korvataan valtion varoista noudattaen vas
taavasti, mitä on säädetty valtion osuuden suo
rittamisesta kansaneläkkeen lisäosakustannuk
sista kansaneläkelaitokselle, kuitenkin niin, että 
valtio suorittaa etukäteen 90 prosenttia mak
settaviksi lähetettyjen eläkkeiden määrästä. 

18 § 
Jollei tasta laista muuta seuraa, on sovel

tuvin osin lisäksi vastaavasti voimassa, mitä 
kansaneläkelain 35, 37-42, 42 b-46, 69-
73, 74-75, 79-83 ja 84-88 a §:ssä, kui
tenkin siten, ettei kansaneläkelain 42 b § :n 
1 momentin viimeistä virkettä sovelleta, eläk
keensaajien asumistukilaissa sekä kansaneläke
laissa säädettyjen eläkkeiden ja avustusten si
tomisesta elinkustannuksiin 8 päivänä kesä
kuuta 1956 annetussa laissa (348/56) on sää
detty. 

Tarkastuslautakunnan päätökseen tyytymätön 
voi hakea muutosta vakuutusoikeudelta myös 
16 c §:n 1 momentissa tarkoitetussa tapauk
sessa. 

Pankki ja muu rahalaitos on myös velvolli
nen pyynnöstä antamaan eläkelaitokselle, so
siaalivakuutustoimikunnalle, tarkastuslautakun
nalle ja vakuutusoikeudelle tietoja, jotka ovat 
tarpeen lesken eläkeoikeuden tai leskeneläkkeen 
määrän selvittämiseksi. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 1983. 

Aikaisemmin myönnetty tukiosa ja tukilisä 
muutetaan 1 päivästä tammikuuta 1983 lukien 
tämän lain mukaiseksi lisäosaksi. Siltä osin 
kuin eläkelaitoksella ei tänä ajankohtana ole 
käytettävissään lisäosan määräämiseen tarvitta
via tietoja, tukiosa ja tukilisä muutetaan lisä-' 
osaksi hakemuksesta, joka on tehtävä vii
meistään 31 päivänä joulukuuta 1983. Aikai
semmin myönnetty lisäosa muutetaan 1 päi
västä tammikuuta 1984 lukien mainittua ajan
kohtaa koskevien säännösten mukaiseksi lisä
osaksi. 

Jos lisäosa 1 päivästä tammikuuta 1983 )aJSl 

pienemmäksi kuin aikaisemman lain mukai
sen tukiosan ja tukilisän yhteismäärä, lisäosa 
maksetaan tukiosan ja tukilisän yhteismäärän 
suuruisena. Vastaavasti, jos lisäosa 1 päivästä 
tammikuuta 1984 sitä 2 momentissa tarkoite
tulla tavalla muutettaessa pienenisi, lisäosa 
maksetaan entisen suuruisena. 

Jos lisäosa on tämän lain 16 b §:ssä tar
koitettujen tulojen muutosten vuoksi oikais
tava, lisäosa määräytyy oikaisupäätöksen voi
maantuloajankohtana voimassa olevien uusien 
säännösten mukaisesti. Lisäosan pienenemisen 
estämiseksi maksettavaa eläkkeen osaa ei tä
män jälkeen makseta. Jos lisäosan määrä ale
nisi huolimatta siitä, että lisäosan oikaisu on 
tehty sen määrään korottavasti vaikuttavan ta
loudellisten olojen muutoksen johdosta, lisäosa 
maksetaan kuitenkin entisen suuruisena. 

Kansaneläkelain muuttamisesta annetun lain 
( 588/78) voimaantulosäännöksen 9 momentin 
perusteella maksettavan vanhuudentuen tukiosa 
ja tukilisä muutetaan 1 päivästä tammikuuta 
1983 edellä 2 ja 3 momentissa tarkoitetulla 
tavalla tämän lain mukaiseksi lisäosaksi ja lisä
osa määräytyy tämän lain säännösten mukai
sesti. Vanhuudentuesta on muutoin soveltuvin 
osin voimassa, mitä kansaneläkkeestä on sää
detty. Vanhuudentukeen ei kuitenkaan kuulu 
pohjaosaa. 

Tässä laissa säädetyt markkamäärät vastaa
vat virallisen elinkustannusindeksin sitä piste
lukua, jonka mukaan vuoden 1981 maaliskuus
sa maksettavina olevien kansaneläkkeiden suu
ruus on laskettu. 

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan rvh
tyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toim~n
piteisiin. 
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4. 

Laki 
rintamasotilaseläkelain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 28 päivänä tammikuuta 1977 annetun rintamasotilaseläkelain ( 119/77) 3 

§:n 2 momentti, 6 §, 8 §:n 2 momentti, 12 §, 13 §:n 1 momentti ja 17 §, 
sellaisena kuin niistä ovat 6 § 28 päivänä maaliskuuta 1980 annetussa laissa ( 231/80), 

8 §:n 2 momentti 21 päivänä joulukuuta 1979 annetussa laissa (1011/79), sekä 
lisätään 8 §:ään uusi 5 momentti sekä lakiin uusi 11 a, 15 a ja 15 b § seuraavasti: 

3 § 
Rintamasotilaseläke myönnetään ,sen kunta

ryhmän mukaisena, johon se kunta kuuluu, jos
sa rintamasotilas asuu eläkkeen alkamisajan
kohtana. 

6 § 
Jos rintamasotilaan tai hänen puolisonsa 16 

vuotta nuorempi lapsi elää samas,sa taloudessa 
hänen kanssaan, tai jos rintamasotilas tai hä
nen samassa taloudessa asuva puolisonsa muulla 
tavoin huolehtii lapsen toimeentulosta, rintama
sotilaseläke lasketaan siten, että 2 § :n ja 4 § :n 
3 momentin mukaisia täysimääräisen rintama
sotilaseläkkeen määriä korotetaan 972 markalla 
vuodessa kutakin tässä pykälässä tarkoitettua 
lasta kohden. 

Edellä 1 momenttia sovellettaessa pidetään 
rintamasotilaan lapsena myös sellaista aviolii
ton ulkopuolella syntynyttä lasta, johon koh
distuva elatusvelvollisuus on oikeuden päätök
sellä tai asianmukaisella sopimuksella vahvis
tettu. Sama koskee rintamasotilaan kasvattilas
ta, jonka toimeentulosta hän tai hänen samas
sa taloudessa asuva puolisonsa huolehtii. 

8 § 

Jos rintamasotilas on välittömästi ennen rin
tamasotilaseläkkeen myöntämistä saanut tai jos 
rintamasotilaan puoliso saa sellaista kansanelä
kettä, johon kuuluu lisäosa ja jonka suuruutta 
määrättäessä on vuositulona joko kokonaan tai 
osittain otettu huomioon muun lain tai ase
tuksen tai julkisen eläkesäännön mukainen elä
ke taikka sitä vastaava jatkuva suoritus tai 
korvaus, tämä luetaan tuloksi entisen määräi
senä, kuitenkin ottaen huomioon, mitä johtuu 
kansaneläkkeiden ja rintamasotilaseläkkeiden 

indeksisidonnaisuudesta. Näin menetellään, jos 
etuuden määräytymisperusteissa ei ole !tapah
tunut muutosta. Etuuden määräytymisperusteen 
ei katsota muuttuneen sen vuoksi, että työttö
myyseläke on muuttunut työkyvyttömyyseläk
keeksi tai jompikumpi näistä eläkkeistä on 
muuttunut vanhuuseläkkeeksi, elleivät eläkkeen 
määrään vaikuttavat perusteet tämän vuoksi ole 
muuttuneet. 

Omaisuudeksi ei lueta eläkkeensaajan tai hä
nen puolisonsa omassa käytössä olevaa asun
toa. 

11 a § 
Kun eläkkeensaaja on kuuden kuukauden 

ajan yhdenjaksoisesti asunut eri kuntaryhmään 
kuuluvassa kunnassa kuin se kunta, jonka kal
leusryhmän mukainen hänen rintamasotilaseläk
keensä on, rintamasotilaseläke muutetaan seu
raavan kuukauden alusta lukien sen kuntaryh
män mukaiseksi, johon kuuluvassa kunnassa 
hän silloin asuu. 

12 § 
Jos rintamasotilaseläkkeeseen vaikuttavat tu

lot ovat nousseet vähintään 4 000 markkaa 
verrattuna siihen tuloon, jonka perusteella rin
tamasotilaseläke on määrätty, rintamasotilas
eläkkeen määrä on vastaavasti oikaistava tai 
rintamasotilaseläke lakkautettava. Rintamasoti
laseläkkeen määrä oikaistaan myös eläkkeen
saajan ha:kemuksesta, jos rintamasotilaseläkkee
seen vaikuttavissa tuloissa on tapahtunut rin
tamasotilaseläkkeeseen korottavasti vaikuttava 
muutos. Jos rintamasotilaseläkkeen korottami
sen edellytykset ovat eläkelaitoksen tiedossa, 
korotus voidaan myöntää hakemuksettakin. 

Jos rintamasotilaseläkettä määrättäessä on 
otettu huomioon muun lain tai asetuksen tai 
julkisen eläkesäännön mukainen eläke taikka 
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sitä vastaava jatkuva suoritus tai korvaus, tämä 
luetaan rintamasotilaseläkettä uudelleen mää
rät!täessä tuloksi entisen suuruisena, kuitenkin 
ottaen huomioon, mitä johtuu rintamasotilas
eläkkeiden indeksisidonnaisuudesta. Näin me
netellään, jos etuuden määräytymisperusteissa 
ei ole tapahtunut muutosta. 

Jos rintamasotilaseläkkeensaajan puolisolle 
myönnetään kansaneläke tai se lakkautetaan, 
rintamasotilaseläkkeen määrä on vastaavasti oi
kaistava tai rintamasotilaseläke lakkautettava. 
Tällöin sovelletaan kuitenkin, mitä 1 ja 2 mo
mentissa on säädetty. 

13 § 
Rintamasotilaseläke voidaan joko määräajak

si 'tai pysyvästi evätä tai sitä voidaan vähen
tää, jos rintamasotilas on lahjoittanut omai
suuttaan tai muulla tavalla heikantanut talou
dellista asemaansa siinä määrin, että se on 
vaikuttanut hänen o1keuteensa saada rintama
sotilaseläke tai olennaisesti sen määrään. Näin 
menetellään vain siinä tapauksessa, että rinta
masotilas on tiennyt tai hänen olisi pitänyt 
tietää, että tämä toimenpide voi vaikuttaa rin
tamasotilaseläkkeeseen. Sama koskee rintama
sotilasta, joka rintamasotilaseläkkeen määrää
mistä varten tehdyssä hakemuksessa tai ilmoi
tuksessa on tahallisesti antanut vääriä tietoja 
rintamasotilaseläkkeeseen vaikuttavista tuloista 
tai omaisuudesta ja joka tämän vuoksi on 
saanut eläkettä aiheetta tai määrältään liian 
suurena. 

15 a § 
Sosiaalivakuutustoimikunnan tehtävänä on 

sen lisäksi, mitä sen tehtävistä on kansaneläke
lain 67 §:ssä säädetty, 'Vahvistaa se vuositulo, 
jonka perusteella oikeus rintamasotilaseläkkee
seen ratkaistaan. 

15b § 
Sosiaalivakuutustoiminnan päätös, joka kos

kee vuositulon vahvistamista, on viipymättä 

annettava hakijan tiedoksi. Päätös on hänen 
pyynnöstään alistettava eläkelaitoksen tarkas
tettavaksi. Sitä koskeva kirjallinen pyyntö on 
annettava asianomaisen vakuutuspiirin paikat
Hstoimistoon 14 vuorokauden kuluessa '.>en päi
vän jälkeen, jona päätös on annettu hakijan 
tai hänen edustajansa tiedoksi. 

Sosiaalivakuutustoimikunnan vuositulosta te
kemä päätös on alistettava eläkelaitoksen tar
kastettavaksi, 

1) jos toimikunnan jäsen esittäessään toimi
kunnan kokouksessa eriävän mielipiteen sitä 
vaatii; ja 

2) jos toimikunta katsoo, että 13 §:n 1 
momentin soveltaminen saattaisi tulla kysymyk
seen. 

17 § 
Jollei tästä laista muuta seuraa, on soveltu

vin osin lisäksi voimassa, mitä kansaneläkelain 
35, 37-40, 42, 43-46, 69-73, 74-75, 79 
-83 ja 84-88 a §:ssä sekä kansaneläkelaissa 
säädettyjen eläkkeiden ja avustusten sitomises
ta elinkustannuksiin 8 päivänä kesäkuuta 1956 
annetussa laissa (348/56) on 'säädetty. 

Tarkas,tuslautakunnan päätökseen tyytymätön 
voi hakea muutosta vakuutusoikeudelta myös 
13 §:n 1 momentissa tarkoitetussa tapauksessa. 

Pankki ja muu rahalaitos on myös velvolli
nen pyynnöstä antamaan eläkelaitokselle, so
siaalivakuutustoimikunnalle, tarkastuslautakun
nalle ja vakuutusoikeudelle tietoja, jotka ovat 
tarpeen eläkeoikeuden tai rintamasotilaseläk
keen määrän selvittämiseksi. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 1983. 

Tässä laissa säädetyt markkamäärät vastaa
vat virallisen elinkustannusindeksin sitä piste
lukua, jonka mukaan vuoden 1981 maaliskuus
sa maksettavina olevien kansaneläkkeiden suu
ruus on laskettu. 
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5. 

Laki 
kansaneläkelaissa säädettyjen eläkkeiden ja avustusten sitomisesta elinkustannuksiin 

annetun lain 1 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan kansaneläkelaissa säädettyjen eläkkeiden ja 
avustusten sitomisesta elinkustannuksiin 8 päivänä kesäkuuta 1956 annetun lain ( 348/56) 
1 §:n 1 momentti näin kuuluvaksi: 

,1 § 
Elinkustannusten noustua tai laskettua kan

saneläkelain (347 /56) voimaantuloa välittö
mästi edeltäneen vuosineljänneksen aikaisiin 
elinkustannuksiin verrattuna, on sanotussa lais
sa säädetyt markkamäärät, lukuunottamatta 
3 §:n 2 momentissa, 5 §:n 1 momentissa ja 

6. 

88 § :n 2-3 momentissa olevia markkamää
riä, korotettava tai alennettava elinkustannus
ten muutoksen osoittamassa suhteessa. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 1983. 

Laki 
kansaneläkelaissa säädetyn apulisän ja hoitolisän sitomisesta elinkustannuksiin annetun lain 

kumoamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 

1 § 
Täten kumotaan kansaneläkelaissa säädetyn 

apulisän ja hoitolisän sitomisesta elinkustan
nuksiin 20 päivänä joulukuuta 1963 annettu 
laki (589/63 ). 

7. 

2 § 
rTämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi

kuuta 1983. 

Laki 
työntekijäin eläkelain 8 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti m,uutetaan 8 päivänä heinäkuuta 1961 annetun työnteki
jäin eläkelain 8 § :n 2 ja 5 momentti, sellaisina kuin ne ovat, 8 § :n 2 momentti 20 päivänä 
syyskuuta 197 4 annetussa laissa ( 7 49/7 4) ja 5 momentti 28 päivänä maal:ilskuuta 1980 anne
tussa laissa (232/80), .näin kuuluviksi: 

8 § 

Yhteensovitusraja lasketaan yhteensovitus
perusteesta, jona 3 momentissa säädetyin poik
keuksin käytetään korkeinta peruseläkkeen pe-

rusteena olevaa palkkaa. Yhteensovitusraja saa
daan ottamalla 60 prosenttia yhteensovituspe
rusteesta ja, jos yhteensovitusperuste ylittää 
586 markkaa kuukaudessa, vähentämällä 6 
prosenttia ylitteestä kuitenkin enintään kansan-
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eläkkeen pohjaosan määrä. Osaeläkkeenä myön
nettyä työkyvyttömyyseläkettä yhteensovitet
taessa yhteensovitusraja on 30 prosenttia yhteen
sovitusperusteesta. 

Jos saman edunjättäjän kuoleman johdosta 
edunsaajille myönnetyt tämän lain vähimmäis
ehtojen mukainen perhe-eläke, 4 momentissa 
mainittua peruseläkettä vastaava muu perhe
eläke taikka 1 momentissa mainittua muuta 
eläkettä tai jatkuvaa korvausta vastaava perhe
eläke tai jatkuva korvaus yhteensä ylittävät 
yhteensovitusrajan, vähennetään tämän lain mu
kaisesta eläkkeestä määrä, joka on yhtä suuri 
osa ylitteestä kuin tämän lain vähimmäisehto
jen mukainen perhe-eläke on 4 momentissa 
mainittuja peruseläkkeitä vastaavista kaikista 
perhe-eläkkeistä. Tällöin ei kuitenkaan oteta 
huomioon eläkkeeseen tai jatkuvaan korvauk
seen sisältyvää määräaikaista korotusta. Yh
teensovitusraja on 60 prosenttia perhe-eläkkeen 
perusteena olevan edunjättäjän eläkkeen 2 ja 

8. 

3 momentin mukaisesti lasketusta yhteensovi
tusperusteesta vähennettynä kutakin edunsaa
jana olevaa 16 vuotta nuorempaa lasta koh
den perhe-eläkelain mukaan puoliarvolle suo
ritettavan lapseneläkkeen määrällä sekä, jos 
tämän lain mukaisena edunsaajana on myös 
leski, perhe-eläkelain mukaisen leskeneläkkeen 
pohjaosan määrällä. Edellä tarkoitettuna vä
hennyksenä ei kuitenkaan oteta huomioon 
enempää kuin 30 prosenttia yhteensovituspe
rusteesta. Jos perhe-eläkettä on tämän lain 
mukaisesti pienennetty edunsaajien lukumäärän 
perusteella, alennetaan edellä sanottuja prosent
timääriä samassa suhteessa. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 1983. 

Tämän lain 8 §:n 2 momentissa säädetty 
markkamäärä vastaa vuodelle 1966 vahvistet
tua palkkaindeksilukua. 

Laki 
maatalousyrittäjien eläkelain 6 c ja 6 d §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 14 päivänä heinäkuuta 1969 annetun maa
talousyrittäjien eläkelain 6 c §:n 1 ja 5 momentti sekä 6 d §:n 1, .3 ja 4 momentti, 

sellaisina kuin ne ovat, 6 c §:n 1 momentti 18 päivänä kesäkuuta 1980 annetussa laissa 
(462/80), 6 c §:n 5 momentti sekä 6 d §:n 1, 3 ja 4 momentti 15 päivänä maaliskuuta 
197 4 annetussa laissa ( 219/7 4), näin kuuluviksi: 

6 c § 
Sukupolvenvaihdoseläkkeenä maksetaan pe

rusmäärä ja täydennysosa. Perusmäärä on yhtä 
suuri kuin se tämän lain mukainen työkyvyt
tömyyseläke, joka maatalousyrittäjälle olisi 
myönnetty, jos hänellä viljelmän hallinnan siir
tymishetkellä olisi ollut oikeus täyden työ
kyvyttömyyseläkkeen saamiseen. Sen suuruut
ta määrättäessä ei kuitenkaan oteta huomioon 
sellaista oikeutta eläkkeeseen, joka perustuu 
maatalousyrittäjän työ- tai virkasuhteeseen 
taikka muuhun kuin tässä laissa tarkoitettuun 
yrittäjätoimintaan. Täydennysosa on yhtä suu
ri kuin kansaneläkkeen pohjaosan ja yksinäi
selle henkilölle toisessa kuntaryhmässä mak-

settavan kansaneläkkeen lisäosan yhteenlasket
tu määrä sukupolvenvaihdoseläkkeen alkamis
vuoden ensimmäisenä päivänä. Kansaneläkkeen 
lisäosaan vaikuttavana etuutena otetaan tällöin 
huomioon ainoastaan edellä mainittu perus
määrä kansaneläkelain 26 §:n 1 momentissa 
tarkoitetulla tavalla. Jos myös maatalousyrittä
jän aviopuolisolla on oikeus saada sukupolven
vaihdoseläkettä, alennetaan täydennysosaa 16 
prosenttia. 

Mitä työntekijäin eläkelain 7 c, 8 ja 8 a §:ssä 
on säädetty, sovelletaan eläkkeen perusmää
rään mutta ei sen täydennysosaan. 
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6 d § 
Sukupolvenvaihdoseläkettä suoritetaan viljel

män hallinnan siirtymistä seuraavan kuukau
den alusta, ei kuitenkaan takautuvasti pitem
mältä ajalta kuin eläkkeen hakemista seuraa
vaa kuukautta edeltäneen vuoden ajalta. Eläk
keensaajan täyttäessä 65 vuotta lakkaa suku
polvenvaihdoseläkkeen täydennysosa ja perus
määrä muuttuu vanhuuseläkkeeksi. 

Jos sukupolvenvaihdoseläkkeen saajalle 
myönnetään kansaneläkelain mukainen työky
vyttömyyseläke, sukupolvenvaihdoseläkkeen 
täydennysosa lakkautetaan lähinnä seuraavasta 
mahdollisesta erääntymispäivästä sen jälkeen, 
kun ilmoitus kansaneläkkeen myöntämisestä on 
saapunut eläkelaitokselle. Jos sukupolvenvaih
doseläkkeen saajalle myönnetty kansaneläke 
lakkaa, aloitetaan täydennysosan maksaminen 
uudelleen kansaneläkkeen lakkaamista seuraa
van kuukauden alusta. 

Tämän lain 6 c §:n 1 momentin viimeisessä 

9. 

vhkkeessä tarkoitettu alennus poistetaan puo
lison kuolemaa seuraavan kuukauden alusta. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 1983. 

Tätä lakia sovelletaan, jos viljelmän luovu
tus tapahtuu, tai eläkkeen perustuessa maa
talousyrittäjien eläkelain 6 g § :ään, siinä tar
koitettu ehdollinen päätös annetaan 1 päivänä 
tammikuuta 1985 tai sen jälkeen. 

Jos viljelmän luovutus tapahtuu tai ehdolli
nen päätös annetaan vuoden 1982 jälkeen mut
ta ennen vuotta 1985, on maatalousyrittäjien 
eläkelain 6 c §:n 1 momentin, sellaisena kuin 
se on 18 päivänä kesäkuuta 1980 annetussa 
laissa ( 462/80), neljännessä virkkeessä tarkoi
tettu lisäosan määrä 153 markkaa kuukaudessa. 

Edellä 3 momentissa säädetty markkamäärä 
vastaa vuodelle 1970 vahvistettua palkkaindek
silukua. Se tarkistetaan vuosittain siten kuin 
maatalousyrittäjien eläkelain 14 §: ssä sääde
tään. 

Laki 
tulo- ja varallisuusverolain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 31 päivänä joulukuuta 1974 annetun tulo- ja varallisuusverolain (1043/74) 

36 §:n 1 momentin 1 kohta ja 57 §:n 1 momentin 3 kohta, 
näistä 57 §:n 1 momentin 3 kohta sellaisena kuin se on 25 päivänä heinäkuuta 1975 

annetussa laissa ( 607/7 5), 
muutetaan 17 b §:n 1 momentti, 20 §:n 6 ja 7 kohta, 22 §:n 1 momentin 12 kohta, 36 §:n 

1 momentin 5 kohta sekä 57 §:n 1 momentin 2 kohta, 
sellaisina kuin niistä ovat 17 b § :n 1 momentti pa1vana kuuta 198 annetussa 

laissa ( / ) , 36 §:n 1 momentin 5 kohta ja 57 §:n 1 momentin 2 kohta 19 päivänä 
joulukuuta 1980 annetussa laissa (845/80), sekä 

lisätään 20 §:ään uusi 8 ja 9 kohta, 33 §:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on muutet
tuna 25 päivänä heinäkuuta 1975 annetulla lailla (608/75) ja mainitulla 19 päivänä jou
lukuuta 1980 annetulla lailla, uusi 5 a kohta sekä lakiin uusi 36 a § seuraavasti: 

17 b § 
Ansiotuloksi katsotaan palkkatulo ja siihen 

verrattava henkilökohtainen tulo, 20 § :n 8 ja 
9 kohdassa tarkoitetut tulot sekä aikaisempaan 
virka- tai työsuhteeseen taikka siihen liittyvään 
vakuutukseen perustuva eläke ja perhe-eläke 
taikka yrittäjä- tai luottamusmiestoimintaan 

perustuva eläke ja perhe-eläke sekä maatalous
yrittäjien eläkelaissa ( 467/69), luopumiseläke
laissa (16/7 4), yrittäjien eläkelaissa ( 468/69) 
ja työntekijäin eläkelain (395/61) 1 b §:ssä 
sekä lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työn
tekijäin eläkelain ( 134/62) 1 a §:n 2 momen
tissa tarkoitettu eläke ja perhe-eläke. Metsästä 
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tapahtuneen hankintakaupan tai muun siihen 
verrattavan myynnin yhteydessä verovelvollisen 
tekemän työn arvo katsotaan hänen ansiotulok
seen. V erovelvollisen porotalouden hyväksi te
kemän. työn arvo katsotaan niin ikään hänen 
ansio tulokseen. 

20 § 
Veronalaista tuloa on muun ohessa: 

6) asunto- ja muu luontoisetu, jonka vero
velvollinen on saanut vastikkeena työstä, teh
tävästä tai palveluksesta arvioituna käypään 
arvoon sen mukaan kuin verohallitus tarkem
min määrää, 

7) muu kuin 22 §:n 1 momentin 25 koh
dassa tarkoitettu arpajaisverolain ( 259/70) 
alainen satunnainen voitto, 

8) kansaneläkelain (347 /56) mukainen poh
jaosa ja lisäosa, sekä 

9) päivä- ja äitiysraha sekä eläke ja muu 
korvaus tulojen tai elatuksen vähentymisestä, 
joka suoritetaan sairausvakuutuslain (364 /63) 
tai pakollisen tapaturma- tai liikennevahinko
turvan nojalla. 

22 § 
Veronalaiseksi tuloksi ei katsota: 

12) kansaneläkelain mukaisia kansaneläkkee
seen maksettavia lisiä, eläkkeensaajien asumis
tukilain ( 591/7 8) mukaista asumis tukea, perhe
eläkelain (3 8/6 9 ) mukaista perhe-eläkettä tai 
koulutustukea eikä huoltoapulain 5 § :n mu
kaista elatusta, 

33 § 
V aidonverotuksessa saa verovelvollinen vä

hentää lisäksi: 

5 a) 11 500 markkaa eläketulostaan tai, jos 
verovelvollisen kokonaistulo on tätä suurempi, 
11 500 markkaa vähennettynä 75 prosentilla 
määrästä, jolla kokonaistulo ylittää 11 500 
markkaa, enintään kuitenkin eläketulon määrän, 
(valtionverotuksen eläketulovähennys) J 

36 § 
Suurimman osan verovuodesta Suomessa 

asunut henkilö saa kunnallisverotuksessa vä
hentää: 

5) 2 600 markkaa ansiotulos ta, ei kuiten
kaan eläketulosta, jos hänellä on sairaudesta, 
viasta tai vammasta aiheutunut pysyvä haitta, 
jonka haitta-aste esitetyn selvityksen mukaan 
on 100 prosenttia, tai jos prosenttimäärä on 
pienempi, mutta kuitenkin vähintään 30 pro
senttia, prosenttimäärän osoittama osuus 2 600 
markasta (invalidivähennys). Asetuksella voi
daan antaa määräyksiä niistä perusteista, joi
den mukaan haitta-aste määritellään, sekä inva
lidivähennyksen saamiseksi esitettävästä selvi
tyksestä. 

36 a § 
Suurimman osan verovuodesta Suomessa 

asunut henkilö saa lisäksi eläketulostaan vähen
tää kunnallisverotuksen eläketulovähennyksen. 
Vähennyksen perusmäärä on 14 700 markkaa. 
Jos verovelvollisen kokonaistulo ylittää 20 700 
markan rajan, vähennetään perusmäärästä rajan 
ylittävä kokonaistulon määrä. Jos molemmat 
puolisot saavat kansaneläkettä, on kummalle
kin heistä myönnettävän kunnallisverotuksen 
eläketulovähennyksen perusmäärä 12 200 mark
kaa ja raja 18 900 markkaa. Eläketulovähennys 
saadaan tehdä korkeintaan eläketulon suuruise
na. 

57 § 
Verovelvollisen henkilön, joka suurimman 

osan verovuodesta on asunut Suomessa, tulo
verosta vähennetään: 

2) 660 markkaa, jos hänellä on sairaudesta, 
viasta tai vammasta aiheutunut pysyvä haitta, 
jonka haitta-aste esitetyn selvityksen mukaan 
on 100 prosenttia, tai jos prosenttimäära on 
pienempi, mutta kuitenkin vähintään 30 pro
senttia, prosenttimäärän osoittama osuus 660 
markasta (valtionverotuksen invalidivähennys) . 
Jos verovelvollinen on verovuonna saanut pa
kolliseen eläketurvaan perustuvaa työkyvyttö
myyseläkettä, katsotaan hänen haitta-asteensa 
ilman eri selvitystä 100 prosentiksi, jos eläke 
on myönnetty täytenä, ja 50 prosentiksi, jos se 
on myönnetty osaeläkkeenä, jollei verovelvol-



N:o 98 41 

lisen haitta-asteen esitetyn selvityksen perus
teella katsota olevan suurempi. Verovelvollinen 
säilyttää oikeutensa työkyvyttömyyseläkkeen 
mukaiseen invalidivähennykseen senkin jälkeen, 
kun työkyvyttömyyseläke on muuttunut van
huuseläkkeeksi. Asetuksella voidaan antaa mää
räyksiä niistä perusteista, joiden mukaan haitta-

Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 1981 

aste määritellään, sekä invalidivähennyksen saa
miseksi esitettävästä selvityksestä. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 1983. Sitä sovelletaan ensimmäisen ker
ran vuodelta 1983 toimitettavassa verotuksessa. 

Tasavallan Presidentti 

URHO KEKKONEN 

Ministeri Katri-Helena Eskelinen 

(., 168100503V 
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Liite 

1. 

Laki 
kansaneläkelain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 8 päivänä kesäkuuta 1956 annetun kansaneläkelain (347/56) 20 §:n edellä 

oleva alaotsikko, 21, 22 b, 30 b, 30 c § ja 76 § sekä 88 §:n 4 momentti, 
sellaisina kuin niistä ovat 21 § 28 päivänä heinäkuuta 1978 annetussa laissa (588/78), 

22 b § muutettuna 28 päivänä kesäkuuta 1963 ja 30 päivänä joulukuuta 1964 annetuilla 
laeilla (349/63 ja 697 /64) sekä mainitulla 28 päivänä heinäkuuta 1978 annetulla lailla, 30 b 
S muutettuna 4 päivänä tammikuuta 1974 annetulla lailla (8/74) ja mainitulla 28 päivänä hei
näkuuta 1978 annetulla lailla, 30 c § muutettuna 20 päivänä syyskuuta 1974 annetulla lailla 
( 753/74) ja mainitulla 28 päivänä heinäkuuta 1978 annetulla lailla, 76 § osittain muutettuna 
4 päivänä marraskuuta 1960 annetulla lailla ( 466/60) ja 88 §:n 4 momentti mainitussa 4 
päivänä marraskuuta 1960 annetussa laissa, 

muutetaan 1 §:n 1 momentti, 15 §, 20 §:n edellä oleva 3 luvun otsikko, 24-30 a, 32 ja 
32 a §, 33 §:n 1 ja 2 momentti, 35 §:n edellä oleva 4 luvun otsikko, 41 §:n 1 momentti, 
46 §:n 1 momentti, 59 §:n 1 momentti, 62 ja 64 §, 67 §:n 1 momentti, 70-72 §, 73 §:n 
2 momentti, 74 a §:n 3 momentti, 83 §:n 1 ja 2 momentti sekä 88 §:n 2 ja 3 momentti, 

sellaisina kuin niistä ovat 26 § osittain muutettuna 4 päivänä heinäkuuta 1969 annetulla 
lailla (448/69), 27 S osittain muutettuna mainitulla 28 päivänä heinäkuuta 1978 annetulla 
lailla sekä 12 päivänä tammikuuta 1973 ja 28 päivänä maal!iJSkuuta 1980 annetuhlla laeilla 
(8/73 ja 230/80), 28, 30 a ja 32 § sekä 41 §:n 1 momentti mainitussa 28 päivänä heinä
kuuta 1978 annetussa laissa, JO § muutettuna mainitulla 28 päivänä heinäkuuta 1978 anne
tulla l'lli:lLa sekä 21 päivänä joulukuuta 1979 ja pa1vana kuuta 1981 annetuiila 
laeilla (1008/79 ja /81), 32 a § 11 päivänä joulukuuta 1970 annetussa laissa (767 / 
70), 33 S:n 1 momenrtJti 18 päivänä kesäkuuta 1971 annetussa laiJSsa (499/71) ja 2 moment
ti 30 päivänä joulukuuta 1965 annetussa laissa (705/65), 59 §:n 1 momentti 4 päivänä jou
lukuuta 1970 annetussa laissa (741/70), 62 § muutettuna 20 päivänä joulukuuta 1968 anne
tulla lailla (698/68) ja mainitulla päivänä kuuta 1981 annetulla lailla, 64 § mainitus
sa 4 päivänä heinäkuuta 1969 annetussa laissa, 67 §:n 1 momentti 6 päivänä kesäkuuta 1974 
annetussa laissa (451/74), 73 §:n 2 momentti 4 päivänä heinäkuuta 1963 annetussa laissa 
(427/63), 74 a §:n 3 momentti 17 päivänä tammikuuta 1958 annetussa laissa (17/58) ja 
88 §:n 3 momentti mainitussa 4 päivänä marraskuuta 1960 annetussa laissa, sekä 

lisätään 24 §:n edelle uusi 3 a luku, lakiin uusi 25 a-25 c, 26 a, 27 a, 27 b ja 28 a §, 
29 §:n edelle uusi 3 b luku, 31 §:n edelle uusi 3 c luku, 31 §:ään uusi 3 momentti, 33 §:n 
edelle uusi 3d luku sekä lakiin uusi 42a, 42 b, 67 a, 73 a ja 83 a § seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

1 §. 
Suomessa asuva 16 vuotta täyttänyt henkilö 

on vakuutettu vanhuuden ja työkyvyttömyyden 
varalta tämän lain mukaisesti. 

15 §. 
Vakuutusmaksu vanhenee verojen ja maksu

jen vanhentumisesta annetun lain ( 226/25) 
mukaan. 

Ehdotus 

1 § 
Suomessa asuva 16 vuotta täytitänyt henkilö 

on vakuutettu vanhuuden, työkyvyttömyyden 
ja työttömyyden varalta tämän lain mukaisesti. 

15 § 
Vakuutusmaksu vanhenee verojett ;a maksu

jen perimisestä ulosottotoimin annetun lain 
(367 /61) mukaan. 
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V uimassa oleva laki Ehdotus 

3 luku. 

Eläkkeet ja muut edut. 

1. Eläkkeet. 

20 § 

3 luku 

Eläkeoikeus 

( Alaotsikko kumotaan) 

21 §. (21 § kumotaan) 
Kansaneläkkeeseen kuuluu eläkkeen perus

osa ja jäljempänä säädetyin edellytyksin tukiosa, 
lapsikorotus, vaimolisä sekä apulisä tai hoito
lis,'i. 

22 b § (22 b § kumotaan) 
Työkyvyttömyys- ja vanhuuseläkkeensaajalle, 

joka on pysyvästi tullut sellaiseen tilaan kuin 
22 §:n 2 momentissa säädetään, maksetaan 
apulisää. Jos hän on pysyvästi toisen henkilön 
vhtämittaisen hoidon ja valvonnan tarpeessa, 
~naksetaan hänelle apulisän sijasta hoitolisää. 
Sen estämättä, mitä edellä tässä momentissa 
on säädetty, maksetaan 80 vuotta täyttäneelle 
eläkkeemaajalle apulisää ja 85 vuotta täyttä
neelle hoitolisää. 

Apulisä on 408 markkaa ja hoitolisä 600 
marlekaa vuodessa. 

Apulisää ja hoitolisää ei makseta jatkuvassa 
laitoshoidossa tai siihen verrattavassa hoidossa 
olevalle elälekeesaaialle. Laitoshoidolla tai sii
hen verrattavalla hoidolla tarkoitetaan elatuk
sen sisältävää hoitoa valtion, kunnan tai kun
tainliiton sairaalassa tai laitoksessa tahi asetuk
sessa määrätyissä tapauksissa muussa hoito
laito.ksessa, jonka kustannuksiin käytetään jul
kisia varoja, samoin kuin hoitoa muualla, johon 
eläkkeensaaja on kunnan tai edellä tarkoitetun 
sairaalan toimesta ja kustannuksella sijoitettu. 

Apulisä ja hoitolisä lakkautetaan, kun lisän 
saajan tila muuttuu siten, ettei hän ole enää 
siihen oikeutettu. 

Apulisästä ja hoitoiisästä on, mikäli tässä 
laissa ei ole toisin säädetty, soveltuvin osin voi
massa mitä on säädetty työkyvyttömyyseläk
keestä. 

24 §. 

3 a luku 

Kansaneläkkeen pohjaosa ja lisäosa 

24 § 

43 

Työkyvyttömyyseläke voidaan evata tai s1ta 
vähentää enintään siihen saakka, kun vakuu
tettu on saavuttanut 65 vuoden iän, siltä, joka 

Kansaneläkkeeseen kuuluu aina eläkkeen poh
jaosa, joka on 2 676 markkaa vuodessa. 
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Voimassa oleva laki 

on tahallisesti ja sitä tarkoittaen aiheuttanut 
pysyvään työkyvyttömyyteen johtaneen sai
rauden tai vamman, sekä siltä, jonka rikollinen 
teko, törkeä huolimattomuus tahi päihtymys on 
olennaisesti myötävaikuttanut hänen työkyvyt
tömyytensä syntymiseen. 

25 §. 
Eläkkeen tukiosa voidaan evätä tai sitä vä

hentää joko määräajaksi tai pysyvästi siltä: 

1) joka siirtämällä toisen hyväksi omaisuut
taan tai sitä hävittämällä tahi muulla tavalla on 
heikontanut taloudellista asemaansa siinä mää
rin, että se on vaikuttanut hänen oikeuteensa 
saada eläkkeen tukiosa tahi olennaisesti hänen 
eläkkeensä tukiosan määrään, kuitenkin vain 
siinä tapauksessa, että hän on tiennyt tai hänen 
olisi pitänyt tietää, että hän siten taloudellista 
asemaansa heikontarualla voi aiheuttaa sellaisen 
seurauksen; tai 

2) joka eläkkeen tukiosan määräämistä var
ten tehdyssä hakemuksessa ,tai ilmoituksessa on 
tahallisesti antanut vääriä tietoja omista tai 
puolisonsa tuloista tahi omaisuudesta. 

Ehdotus 

25 § 
Kansaneläkkeeseen kuuluu jäljempänä tässä 

luvussa säädetyin edellytyksin lisäosa, jonka 
täysi määrä on ensimmäisessä kuntaryhmässä 
12 504 markkaa ja toisessa 11 856 markkaa 
vuodessa. 

Jos molemmat puolisot saavat kansaneläkettä 
tai toinen heistä saa kansaneläkettä ja toinen 
rintamasotilaseläkelain ( 11917 7) mukaista rin
tamasotilaseläkettä, täysimääräinen lisäosa on 
81 prosenttia 1 momentissa säädetyistä mark
kamääristä. 

Lisäosa myönnetään sen kuntaryhmän mu
kaisena, johon se kunta kuuluu, jossa vakuu
tettu asuu lisäosan alkamisajankohtana. 

V aitioneuvosto toimittaa kuntien jaon elin
kustannusten kalleuden mukaan tässä pykälässä 
tarkoitettuttn kahteen ryhmään enintään kuu
deksi vuodeksi kerrallaan. 

Jos vakuutettu saa invaliidirahalain (374/ 
51) mukaista invaliidirahaa, täysimääräinen lisä
osa on 57 prosenttia 1 momentissa mainitusta 
täysimääräisestä lisäosasta ja 2 momentissa tar
koitetuissa tapauksissa siinä mainitusta täysi
määräisestä lisäosasta. 

25 a § 
Jos vanhuuseläke alkaa muusta ajankohdasta 

kuin eläkeiän saavuttamista seuraavan kuukau
den alusta, pohjaosaa ja lisäosaa korotetaan 
alkamisajankohdasta riippuen seuraavasti: 

korotusta laskettaessa eläkkeelle siirtymisen 
ikä määrätään kuukauden tarkkuudella; ;a 
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Voimassa oleva laki 

26 §. 
Eläkkeen perusosa on 447 markkaa 24 pen

niä vuodessa. 

Ehdotus 

korotus on, jos eläke alkaa vakuutetun täy
tettyä 

65 vuotta, 0,93 prosenttia jokaista eläkeiän 
ylittävää kuukautta kobti; 

66 vuotta, 11,16 prosenttia lisättynä 1,03 
prosentilla jokaista 66 vuoden iän ylittävää 
kuukautta kobti; 

67 vuotta, 23,52 proset:ttia lisättynä 1,12 
prosentilla jokaista 67 vuoden iän ylittävää 
kuukautta kohti; 

68 vuotta, 36,96 prosenttia lisättynä 1,41 
prosentilla jokaista 68 vuoden iän ylittävää 
kuukautta kohti; 

69 vuotta, 53,88 prosenttia lisättynä 1,54 
prosentilla jokaista 69 vuoden iän ylittävää 
kuukautta kohti; ja 

70 vuotta tai enemmän, 72,36 prosenttia. 

25b § 
Jos vakuutettu on täyttänyt 65 vuotta en

nen joulukuun 1 päivää 1984, pohjaosaa koro
tetaan poiketen siitä, mitä 25 a §:ssä on sää
detty eläkkeen alkaessa vakuutetun täytettyä: 

66 vuotta, 12,5 prosentilla; 
67 vuotta, 25 prosentilla; 
68 vuotta, 37,5 prosentilla; 
69 vuotta, 50 prosentilla; ja 
70 vuotta tai enemmän, 62,5 prosentilla. 

25 c § 
Poiketen siitä, mitä 25 §:n 1 ja 2 momen

tissa on säädetty, täysimääräinen lisäosa on 1 
päivästä tammikuuta 1983 saman vuoden lop
puun ensimmazsessä kuntaryhmässä 12 000 
markkaa ja toisessa kuntaryhmässä 11 352 
markkaa vuodessa. 

Jos molemmat puolisot saavat kansaneläket
tä, heille määrätään yhteinen lisäosa, joka on 
täysimääräisenä 60 prosenttia edellä mainittuja 
markkamääriä suurempi. Yhteinen lisäosa mak
setaan puoliksi kummallekin puolisoista. Lisä
osan puolikkaasta on silloin voimassa, mitä 
lisäosasta on säädetty. Sellaisen kansaneläkkeen 
saajan lisäosa, jonka puoliso saa rintamasotilas
eläkettä, määrätään samalla tavoin kuin, jos 
puoliso saisi kansaneläkettä. 

26 § 
Lisäosaa määrättäessä otetaan huomioon va

kuutetun jatkuvasti saama 
1) työ- tai virkasuhteeseen taikka yrittäjä

tai luottamusmiestoimintaan perustuva eläke ja 
perhe-eläke; 
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Perusosa korotetaan, jos eläke alkaa vakuu-
tetun täytetltyä 

65 vuotta, 12.5 sadalta; 
67 vuotta, 25 sadalta; 
68 vuotta, 37.5 sadalta; 
69 vuotta, 50 sadalta; ja 
70 vuotta tai enemmän, 62.5 sadalta. 

Ehdotus 

2) tapaturmavakuutuslain ( 608/48) mukai
nen tapaturmaeläke, perhe-eläke, elinkorko ;a 
huoltoeläke; 

3) liikennevakuutuslain ( 2 79/59) mu}:ainen 
työkyvyttömyyseläke ja perhe-eläke; 

4) sotilasvammalain ( 404/48) mukainett 
elinkorko ja huoltoeläke sekä muille kuin va
kuutetulle itselleen maksettava ylimääräinen 
sotaeläke ja rintamamieseläke,· ja 

5) maatalousyrittäjien eläkelain ( 467/69) 
6 a §:n mukaan myönnetyn sukupolvenvaihdos
eläkkeen perusmäärä siten, että täysimääräi
sestä lisäosasto vähennetään 50 prosenttia siitä 
1-5 kohdassa mainittujen etuuksien yhteis
määrän osasta, joka ylittää 1 460 markkaa vuo
dessa. Lisäosaa määrättäessä ei kuitenkaan ote
ta huomioon työntekijäin eläkelain (3 9 5/61) 
8 §:n 4 momentissa mainitun lain, eläkesään
nön tai eläkeohjesäännön taikka merimieseläke
lain (72/56) mukaisee;z eläkkeeseen sisältyvää 
lapsikorotusta eikä 65 vuoden iän täyttämisen 
jälkeiseen aikaan perustuvaa, eläkkeeseen suo
ritettua työntekijäin eläkelain 5 §:n 2 momen
tin viimeisessä virkkeessä tarkoitettua tai sitä 
vastaavaa korotusta. 

Edellä 1 momentissa mainittuihin etuuksiin 
rinnastetaan 65 vuotta täyttäneen vakuutetun 
työ- tai virkasuhteeseen taikka yrittäjä- tai luot
tamusmiestoimintaan perustuva eläke, jonka 
hän saisi, jos hän siirtyisi eläkkeelle välittö
mästi 65 vuotta täytettyään. Jos kuitenkin eläk
keeseen oikeuttavana otetaan huomioon myös 
aika 65 vuoden iän täyttymisen jälkeen, 
elälee luetaan lisäosaa määrättäessä tuloksi sii
hett saakka, kunnes tällainen eläke myönnetään 
sen suuruisena kuin se olisi, jos vakuutettu 
siirtyisi eläkkeelle 67 vuotta täytettyiiän. 

Jos vakuutettu on välittömästi ennen lisä
osan myö;ttämistä saanut perhe-eläkelain ( 38/ 
69) mukaista perhe-eläleettä, johon kuuluu lisä
osa, tai rintamasotilaseläkettä, jonka suuruutta 
määrättäessä on vuositulona joko kokonaan tai 
osittain otettu huomioon 1 momentissa mai
nittu etuus, tämä luetaan tuloksi entisen mää
räisenä, kuitenkin ottaen huomioon, mitä joh
tuu kansaneläkkeiden indeksisidonnaisuudesta. 
Näin menetellään, jos etuuden määräytymispe
rusteissa ei ole tapahtunut muutosta. Etuuden 
määräytymisperusteen ei katsota muuttuneen 
sen vuoksi, että työttömyyseläke on muuttunut 
työkyvyttömyyseläkkeeksi tai jompikumpi näis
tä eläkkeistä on muuttunut vanhuuseläkkeeksi, 
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elleivät eläkkeen määrdän vaikuttavat perusteet 
tämän vuoksi ole muuttuneet. Tätä momenttia 
ei sovelleta sellaiseen etuuteen, joka ei perustu 
lakiin tai asetukseen taikka julkiseen eläkesääl1-
tÖÖit. 

26 a § 
Sen lisäksi, mitä 26 §:n 1 momentissa on 

säädetty, lisäosaa määrättäessä otetaan maini
tussa momentissa tarkoitetulla tavalla huomioon 
1 päivästä tammikuuta 1983 vuoden 1984 lop
puun se tosiasiallinen vuositulo, jota vakuute
tun voidaan kohtuullisen arvion mukaan edel
lyttää jatkuvasti vuosittain saavan. T ällaisee11 
vuosituloon lisätään kymmenen prosenttia siitä 
määrästä, jolla vakuutetun omaisuuden arvo 
ylittää 149 250 markkaa. Jos vakuutettu on 
naimisissa, vuoden 1983 loppuun otetaa1t lisä
osaa määrättäessä huomioon myös hänen puo
lisonsa edellä tarkoitettu vuositulo lisättynä 
kymmenellä prosentilla puolisoiden yhteenlaske
tun omaisuuden siitä määrästä, jolla omaisuu
den m·vo ylittää 220 890 markkaa. Jollei muuta 
ole näytetty, omaisuus ja sen tuotosta arvioita
vat tulot jaetaan puoliksi kummallekin puoli
solle. Edellä mainittuja omaisuuden arvoja las
kettaessa ei omassa käytössä olevaa asuntoa 
lueta omaisuudeksi. 

Vuosituloksi ei kuitenkaan lueta: 

1) työtuloa; 
2) kansaneläkettä mahdollisine lisineen; 
3) rintamasotilaseläkelain mukaista rintama

sotilaseläkettä mahdollisine lisineen eikä rinta
malisää; 

4) sotilasvammalain mukaista täydennyskor
koa ja lisähuoltoeläkettä, vakuutetulle itselleen 
maksettavaa ylimääräistä sotaeläkettä eikä rin
tamamieseläkettä; 

5) tapaturmavakuutuslain mukaisista etuuk
sista muuta kuin tapaturma- ja perhe-elä,~että 
eikä elinkorkoa ja huoltoeläkettä; 

6) suleupolvenvaihdoseläkkeen lisäosaa; 
7) luopumiseläkelain (16/74) mukaista luo· 

pumiseläkettä; 
8) lapsilisää; 
9) invaliidirahalain mukaista invaliidirahaa; 
10) rikosvahinkolain (935/73) mukaista 

korvausta; 
11) vapaaehtoiseen vakuutukseen perustu

vaa vakuutetun kokonaan itsensä kustantamaa 
eläkettä; 
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27 §. 
Kunnat jaetaan elinkustannusten kalleuden 

mukaan kahteen ryhmään. Eläkkeen täysimää
räinen tukiosa on ensimmäisessä kuntarvhmässä 
864 markkaa vuodessa ja toisessa kunt;ryhmäs
sä 756 markkaa vuodessa. 

Milloin molemmille puolisoille on myönnetty 
kansaneläke, määrätään heille yhteinen eläkkeen 
tukiosa, joka täysimääräisenä on 60 sadalta suu-

Ehdotus 

12) t>altion eikä kunnan varoista suoritetta
vaa asumistukea; 

13) huoltoapua,· 
14) avioliitosta johtuvan elatusvelvollisuu

den perusteella annettua elatusta, lapsen ela
tuksesta annetussa laissa (704/75) säädettyä 
elatusapua eikä sukulaisuus- tai lankoussuhtee
seen taikka sellaiseen suhteeseen verrattavan 
muun syyn takia vapaaehtoisesti annettua ela
tusta tai avustusta; eikä 

15) etua omaan tarpeeseen käytetystä asun
nosta. 

Mitä työtulolla tässä pykälässä tarkoitetaan, 
säädetään asetuksella. 

Jos vakuutettu on naimisissa, 26 §:n 1 mo
mentissa tarkoitettu markkamäärä on 2 330 
markkaa 1 päivästä tammikuuta 1983 saman 
vuoden loppuun. 

27 § 
Poiketen siitä, mitä 26 ja 26 a §:ssä on 

säädetty, ennen 1 päivää heinäkuuta 1975 sat
tuneeseen eläketapahtumaan perustuva 

1) työntekijäin eläkelain, maatalousyrittäjien 
eläkelain tai yrittäjien eläkelain ( 468/69) vä
himmäisehtojen mukainen vanhuus-, työkyvyt
tömyys- tai työttömyyseläke; 

2) lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työn
tekijäin eläkelain ( 134/62) tai merimieseläke
lain mukainen vanhuus-, työkyvyttömyys- tai 
työttömyyseläke; 

3) maatalousyrittäjien eläkelain mukainen 
sukupolvenvaihdoseläke; sekä 

4) työntekijäin eläkelain 8 §:n 4 momentin 
3-9 kohdassa tarkoitettu vanhuus-, työkyvyt
tömyys- tai työttömyyseläke siltä osin, joka ei 
ylitä kunkin eläkkeen osalta sen perusteena 
olevasta palkasta 1 /9 prosenttia jokaiselta elä
kettä määrättäessä huomioon otetulta kuukau
della, ei kuitenkaan useammalla kuin 360 kuu
kaudelta, 
luetaan lisäosaa määrättäessä tuloksi siten, että 
vakuutetun saamien edellä tarkoitettujen eläk
keiden tai eläkkeen osien yhteismäärästä ote
taan huomioon enintään 16 140 markkaa vuo
dessa. Muilta osin kohdassa 4 tarkoitettu eläke 
luetaan kokonaisuudessaan lisäosatuloksi. 

Jos molemmat puolisot saavat kansaneläket
tä tai toinen heistä saa kansaneläkettä ja toi
nen rintamasotilaseläkettä, 1 momentissa tarkoi-
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rempi kuin 1 momentissa tarkoitettu täysimää
räinen tukiosa. Yhteinen :tukiosa maksetaan 
puoleksi kummallekin puolisoista. Tukiosan 
puoliskosta on silloin muutoin voimassa, mitä 
tukiosasta on säädetty. 

Eläkkeen tukiosa maksetaan täysimääräisenä, 
kun vakuutetun vuositulo ei ylitä 940 mark
kaa. 

Naimisissa olevalle vakuutetulle maksetaan 
eläkkeen tukiosa itäysimääräisenä, kun puoli
soiden yhteinen vuositulo ei ylitä rajatuloa, joka 
on 60 sadalta suurempi kuin 3 momentissa 
tarkoitettu rajatulo. 

Vuositulon ylittäessä rajatulon suoritetaan 
eläkkeen tukiosana määrä, joka saadaan, kun 
täysimääräisestä ,tukiosasta vähennetään puolet 
vuositulon ja rajatulon erotuksesta. Tukiosaa 
tai 2 momentissa tarkoitetussa tapauksessa sen 
puoliskoa ei kuitenkaan makseta, jos sen määrä 
jäisi 60 (00) markkaa pienemmäksi. 

Tukiosa myönnetään sen kuntaryhmän mu
kaisena, johon se kunta kuuluu, jossa vakuu
tettu asuu tukiosaa myönnettäessä. 

V aitioneuvosto toimittaa kuntien jaon tassa 
pykälässä tarkoitettuihin ryhmiin enintään kuu
deksi vuodeksi kerrallaan. 

Eläkkeen tukiosaa ei makseta vakuutetulle, 
joka saa invaliidirahaa. 

7 16810050.3V 

Ehdotus 

tettu markkamäärä on 13 440 markkaa vuo
dessa. 

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitetuista 
markkamääristä vähennetään vakuutetun saa
mien muiden lisäosaan vaikuttavien tulojen 
määrä. 

Mitä 1-3 momentissa on säädetty, sovelle
taan myös silloin, kun lisäosaa määrättäessä 
luetaan tuloksi ennen 1 päivää tammikuuta 
1983 alkaneet sotilasvammalain mukainen elin
korko ja huoltoeläke sekä muulle kuin vakuu
tetulle itselleen maksettava ylimääräinen sota
eläke tai rintamamieseläke. 

27 a § 
Sen estämättä, mitä 27 §:ssä on säädetty, 

pykälän 1 momentissa mainittu markkamäärä 
on 1 päivästä tammikuuta 1983 saman vuoden 
loppuun 15 130 markkaa. Jos vakuutettu on 
naimisissa eikä hänen puolisonsa saa kansan
eläkettä eikä rintamasotilaseläkettä, mainittu 
markkamäärä on 16 000 markkaa. Tällöin myös 
puolison saama 27 §:n 1 ja 4 momentissa tar
koitettu eläke tai eläkkeen osa luetaan tuloksi 
ja puolison saama muu lisäosaan vaikuttava 
tulo mainitun pykälän 3 momentissa tarkoite
tuksi vähennykseksi. Jos molemmat puolisot 
saavat kansaneläkettä tai toinen heistä saa kan
saneläkettä ja toinen rintamasotilaseläkettä, 27 
§:n 2 momentissa mainittu markkamäärä on 
24 200 markkaa ja lisäksi otetaan huomioon, 
mitä tässä pykälässä on sanottu puolison tu
loista. 

27b § 
Edellä 27 §:n 1 momentissa tarkoitetun elä

ketapahtuman katsotaan sattuneen silloin, kun 
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28 §. 
Jos puolisoista vain mies saa eläkettä ja 

vaimolla perheen pienten lasten vaatiman hoi
don takia tai hänen terveydentilastaan riippu
mattoman muun erittäin pakottavan jatkuvan 
syyn vuoksi ei voida katsoa olevan mahdolli
suutta hankkia tuloa tekemällä työtä omaan 
tai toisen lukuun, maksetaan eläkkeeseen vai
molisä, joka on 1 848 markkaa vuodessa. 

Ehdotus 

1) vakuutettu on täyttänyt eläkkeen saami
seen oikeuttavan eläkeiän; 

2) vakuutettu on tullut eläkkeen saamiseen 
oikeuttavassa määrin työkyvyttömäksi,· 

3) työttömyyseläkkeeseen oikeuttava työvoi
maviranomaisen ensimmäinen todistus on an
nettu,· taikka 

4) viljelmän luovutus sukupolvenvaihdos
eläkkeen saamiseksi on tapahtunut tai maata
lousyrittäjien eläkelain 6 g §:ssä tarkoitettu eh
dollinen päätös sukupolvenvaihdoseläkkeen 
myöntämisestä on annettu. 

Uutena eläketapahtumana ei kuitenkaan pi
detä työttömyyseläkkeen muuttumista työky
vyttömyyseläkkeeksi, työkyvyttömyyseläkkeen 
muuttumista sukupolvenvaihdoseläkkeeksi eikä 
eläkkeen muuttumista vanhuuseläkkeeksi. 

28 § 
] ollei naimisissa olevalla vakuutetulla ole yh

teistä taloutta puolisonsa kanssa, hänen eläket
tään määrättäessä sovelletaan, mitä tässä laissa 
on säädetty sellaisen vakuutetun eläkkeestä, 
joka ei ole naimisissa. 

Jos mies ja nainen avioliittoa solmimatta 
jatkuvasti elävät yhteisessä taloudessa aviolii
tonomaisissa olosuhteissa, heidän eläkettään 
määrättäessä voidaan soveltaa, mitä tässä laissa 
on säädetty puolisoista. 

28 a § 
Eläkkeen lisäosa voidaan 1 päivästä tammi

kuuta 1983 vuoden 1984 loppuun evätä tai 
sitä voidaan vähentää, jos vakuutettu on lah
joittanut omaisuuttaan tai muulla tavalla hei
kantanut taloudellista asemaansa siinä määrin, 
että se on vaikuttanut hänen oikeuteensa saada 
eläkkeen lisäosa tai olennaisesti lisäosan mää
rään. Näin menetellään vain siinä tapauksessa, 
että vakuutettu on tiennyt tai hänen olisi pitä
nyt tietää, että tämä toimenpide voi vaikuttaa 
lisäosaan. Sama koskee vakuutettua, joka lisä
osan määräämistä varten tehdyssä hakemukses
sa tai ilmoituksessa on tahallisesti antanut vää
riä tietoja lisäosaan vaikuttavista tuloista tai 
omaisuudesta ja joka tämän vuoksi on saanut 
lisäosaa aiheetta tai määrältään liian suurena. 
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29 §. 
Ellei naimisissa olevalla vakuutetulla ole yh

teistä taloutta puolisonsa kanssa, on hänen 
eläkkeensä tukiosasta ja sen saamisen edelly
tyksistä voimassa, mitä tässä luvussa on sää
detty sellaisen vakuutetun eläkkeen tukiosasta, 
joka ei ole naimisissa. 

Jos mies ja nainen avioliittoa solmimatta jat
kuvasti elävät yhteisessä taloudessa avioliiton
omaisissa olosuhteissa, voidaan eläkkeen tuki
osaa määrättäessä heihin soveltaa, mitä tässä 
luvussa on säädetty puolisoista. 

30 §. 
Vuositulolla, jonka perusteella oikeus eläk

keen tukiosaan vahvistetaan, tarkoitetaan sitä 
tosiasiallista tuloa, jota vakuutetun tai, jos hän 
on naimisissa, puolisoiden voidaan kohtuullisen 
arvion mukaan edellyttää jatkuvasti vuosittain 
saavan lisättynä kymmenennellä osalla siitä 
määrästä, jolla vakuutetun omaisuuden arvo 
ylittää 113 250 markkaa tai puolisoiden omai
suuden arvo ylittää 167 610 markkaa. 

Sen estämättä, mitä 1 momentissa on sää
detty, luetaan vuosituloksi 65 vuotta täyttä
neen vakuutetun työ- ja virkasuhteeseensa 
taikka yrittäjätoimintaansa perustuva eläke sen 
suuruisena kuin se olisi, jos hän siirtyisi eläk
keelle välittömästi 65 vuotta täytettyään. Jos 
kuitenkin eläkkeeseen oikeuttavana otetaan 
huomioon myös eläkeaika 65 vuoden iän täyt
tämisen jälkeen, luetaan tällainen eläke ennen 
sen myöntämistä vuosituloksi sen suuruisena 
kuin se olisi, jos va~uutettu siirtyisi eläkkeelle 
67 vuotta täytettyään. Viimeksi mainitun eläk
keen myöntämisestä lukien siihen samoin kuin 
sellaiseen vanhuuseläkkeeseen, jolle vakuutettu 
on siirtynyt ennen 65 vuoden ikää, sovelletaan 
1 momenttia. Samoin sovelletaan 1 moment:Jtia 
sellaiseen vapaaehtoiseen eläkejärjestelyyn pe
rustuvaan eläkkeeseen sen myöntämisestä lu-

Ehdotus 

3 b luku 

Kansaneläkkeeseen. maksettavat lisät 

29 § 
Jos vakuutetun tai hänen puolisonsa 16 vuot

ta nuorempi lapsi elää samassa taloudessa va
kuutetun kanssa tai jos vakuutettu tai hänen 
samassa taloudessa asuva puolisonsa muulla ta
voin huolehtii lapsen toimeentulosta, eläkkee
seen maksetaan lapsikorotus, jonka määrä on 
kutakin edellä sanottua lasta kohden 1 572 
markkaa vuodessa. 

Edellä 1 momenttia sovellettaessa pidetään 
vakuutetun lapsena myös sellaista avioliiton ul
kopuolella syntynyttä lasta, johon kohdistuva 
vakuutetun elatusvelvollisuus on oikeuden pää
töksellä tai asianmukaisella sopimuksella vah
.vistettu. Sama koskee kasvattilasta, jonka toi
meentulosta vakuutettu tai hänen samassa ta
loudessa asuva puolisonsa huolehtii. 

Jos molemmille puolisoille on myönnetty 
kansaneläke, lapsikorotus maksetaan erikseen 
kummallekin puolisolle. 

30 § 
Jos puolisoista vain mies saa eläkettä ja vai

molla perheen pienten lasten vaatiman hoidon 
takia tai vaimon terveydentilasta riippumatto
man muun erittäin pakottavan jatkuvan syyn 
vuoksi ei voida katsoa olevan mahdollisuutta 
hankkia tuloa tekemällä työtä omaan tai toi
sen lukuun, eläkkeeseen maksetaan vaimolisä, 
joka on 2 436 markkaa vuodessa. 
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kien, jota ei ole rekisteröity työntekijäin eläke
lain (.395/61) 11 §:n 1 momentissa tarkoite
tulla tavalla. Jos vakuutetulla on työtuloa, 
vähennetään siitä sellainen edellä mainitulla 
tavoin määritelty eläke, jota ei vielä ole myön
netty. 

Jos vakuutettu on välitltömästi ennen tuki
osan myöntämistä saanut sellaista kansaneläk
keen lisänä suoritettua tukilisää taikka sellaista 
perhe-eläkettä, johon kuuluu tukiosa tai tuki
lisä, tai tintamasotilaseläkettä, jonka suuruutta 
määrättäessä on vuositulona joko kokonaan tai 
osittain otettu huomioon muun lain tai asetuk
sen tai julkisen eläkesäännön mukainen eläke 
taikka sitä vastaava jatkuva suoritus tai kor
vaus, taikka jos vakuutetun puoliso saa tällaista 
kansaneläkettä tai rintamasotilaseläkettä, arvioi
daan sanottu etuus vuosituloa vahvistettaessa 
edellisen arvioimisajankohdan mukaisena, mikä
li etuuden määräytymisperusteessa ei ole tapah
tunut muutosta, kuitenkin ottaen huomioon, 
mitä johtuu kansaneläkkeiden indeksisidonnai
suudesta. Etuuden määräytymisperusteen ei 
katsota muuttuneen sen vuoksi, että tyottö
myyseläke on muuttunut työkyvyttömyyseläk
keeksi tai jompikumpi näistä eläkkeistä on 
muuttunut vanhuuseläkkeeksi, elleivät eläkkeen 
määrään vaikuttavat perusteet tämän johdosta 
ole muuttuneet. 

Vuosituloksi ei kuitenkaan lueta: 

1) kansaneläkettä mahdollisine lisineen; 
2) rintamasotilaseläkelain ( 119/77) mukais

ta rintamasotilaseläkettä mahdollisine lisineen 
eikä rintamalisää; 

3 ) sotilasvammalain ( 404/48) mukaisia kor
vauksia, ylimääräisiä sotaeläkkeitä eikä rintama
mieseläkkeitä; 

4) lapsilisää; 
5) valtion eikä kunnan varoista suoritetta

vaa asumistukea; 
6 ) etua omaan tarpeeseen käytetystä asun

nosta; 
7) huoltoapua; 
8) avioliitosta johtuvan elatusvelvollisuuden 

perusteella annettua elatusta, lapsen elatuksesta 
annetussa laissa ( 704/75) säädettyä elatusapua 
eikä sukulaisuus- tai lankoussuhteeseen taikka 
sellaiseen suhteeseen verrattavan muun syyn 
takia vapaaehtoisesti annettua elatusta tai avus
tusta, siltä osin kuin se yhdessä muiden tulojen 
kanssa ei sanotltavasti ylitä huoltoapulain ( 116/ 

Ehdotus 
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56). mukaan omaiselle annettavan elatuksen 
määrää; 

9) huoltoapulain 5 §:n mukaista elatusta 
eikä työnantajan sellaiselle työntekijälleen, jolla 
ei ole oikeutta työntekijäin eläkelain 8 § :n 4 
momentissa tarkoitetltuun työ- tai virkasuhtee
seen perustuvaan eläkkeeseen, vapaaehtoisesti 
kustantamaa tai suorittamaa elatusta, siltä osin 
kuin se ei ylitä tämän lain 27 §:n 3 momen
tissa tarkoitetun rajatulon määrää; 

1 0 ) luopumiskorvauksesta annetussa laissa 
( 19/7 4) tarkoitettua luopumiskorvausta eikä 
luopumiseläkelaissa ( 16/74) tarkoitettua luo
pumiseläkettä; 

11 ) kiinteistön luovutuksen yhteydessä so
vittua eläkettä ( syytinkiä) eikä kiinteistön 
saajan luovuttajalle tai hänen puolisolleen il
man sopimusta antamaa elatusta kuitenkin si
ten, että jollei vakuutetun ttai hänen puolisonsa 
kansaneläke ole keskeytymättä jatkunut heinä
kuun 1 päivää 1975 edeltäneestä ajankohdasta 
lukien, alussa mainittu eläke tai elatus jäte
tään ottamatta huomioon vain siltä osin kuin 
se yhdessä 14 kohdassa tarkoitettujen eläkkei
den kanssa, ilman 6 kohdassa tarkoitettua 
etuutta, kummankin puolison osalta erikseen 
laskettuna ei ylitä 4 530 markkaa; 

12) ennen 1 päivää heinäkuuta 1975 sattu
neeseen eläketapahtumaan perustuvaa työnteki
jäin eläkelain, maatalousyrittäjien eläkelain 
( 467 /69) tai yrittäjien eläkelain ( 468/69) 
vähimmäisehtojen mukaista vanhuus- tai työky
vyttömyyseläkettä eikä lyhytaikaisissa työsuh
teissa olevien työntekijäin eläkelain ( 134/62) 
tai merimieseläkelain ( 72/56) nojalla myön
nettyä vanhuus- tai työkyvyttömyyseläkettä; 

13) ennen 1 päivää heinäkuuta 1975 sat
tuneeseen eläketapahtumaan perustuvasta työn
tekijäin eläkelain 8 §:n 4 momentin 3-9 koh
dassa tarkoitetuista vanhuus- tai työkyvyttö
myyseläkkeistä määrää, joka on kunkin eläk
keen osalta sen perusteena olevasta palkasta 
1/9 prosenttia jokaiselta eläkettä määrättäessä 
huomioon otetulta kuukaudelta, ei kuitenkaan 
useammalita kuin 360 kuukaudelta; 

14) kesäkuun 30 päivän 1975 jälkeen sat
tuneeseen eläketapahtumaan perustuvaa !työn
tekijäin eläkelain 8 §:n 4 momentissa tarkoi
tetun lain, eläkesäännön tai eläkeohjesäännön 
taikka merimieseläkelain mukaista vanhuus- tai 
työkyvyttömyyseläkettä, siltä osin kuin tällais
ten eläkkeiden yhteismäärä kummankin puoli-

Ehdotus 
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son osalta erikseen laskettuna ei ylitä 4 530 
markkaa; 

15) muussa kuin 16 kohdassa tarkoitetussa 
tapauksessa työtuloa, siltä osin kuin se ei kum
mankaan puolison osalta erikseen laskettuna 
ylitä 12 210 markkaa, eikä sellaisen puolison 
työtuloa, joka ei saa kansaneläkettä tai rintama
sotilaseläkettä, siltä osin kuin se ei ylitä 20 730 
markkaa; 

16) työkyvyttömyyseläkettä 22 §:n 2 mo
mentin perusteella saavan henkilön eikä hänen 
rintamasotilaseläkettä saavan puolisonsa työ
tuloa, siltä osin kuin työtulo kummankin puoli
son osalta erikseen laskettuna ei ylitä 4 530 
markkaa, eikä sanottua työkyvyttömyyseläkettä 
saavan henkilön puolison työtuloa, siltä osin 
kuin se, jos puoliso ei saa kansaneläkettä, ei 
ylitä 8 790 markkaa tai, jos puoliso saa muulla 
kuin alussa mainitun lainkohdan perusteella 
myönnettyä kansaneläkettä, 12 210 markkaa; 
eikä 

17) työnitekijäin eläkelain 8 §:n 4 momen
tissa mainitun lain, eläkesäännön tai eläkeohje
säännön taikka merimieseläkelain mukaiseen 
eläkkeeseen sisältyvää lapsikorotusta. 

Sovellettaessa 4 momentin 11-14 kohtaa 
rinnastetaan työttömyys- ja sukupolvenvaihdos
eläke vanhuus- ja työkyvyttömyyseläkkeeseen. 

Mitä työtulolla tässä pykälässä tarkoitetaan, 
säädetään asetuksella. 

30 a §. 
Jos eläkkeensaajan puolisolle on myönnetty 

rintamasotilaseläke, on tukiosasta soveltuvin 
osin voimassa, mitä tämän lain 27 § :n 2 mo
mentissa on säädetty. 

30 b §. 
Jos vakuutetun 16 vuotta nuorempi lapsi 

elää samassa taloudessa vakuutetun kanssa tahi 
jos vakuutettu tai hänen samassa taloudessa 
asuva puolisonsa muulla tavoin huolehtii lap-

Ehdotus 

30 a § 
Työkyvyttömyys- ja vanhuuseläkkeensaajalle, 

joka on pysyvästi tullut sellaiseen tilaan kuin 
22 §:n 2 momentissa säädetään, maksetaan 
apulisää. ] os hän on pysyvästi toisen henkilön 
yhtämittaisen hoidon ja valvonnan tarpeessa, 
hänelle maksetaan hoitolisää. Sen estämättä, 
mitä tässä momentissa on säädetty, 80 vuotta 
täyttäneelle eläkkeensaajalle maksetaan apulisää 
ja 85 vuotta täyttäneelle hoitolisää. 

Apulisä on 2 436 markkaa ja hoitolisä 3 588 
markkaa vuodessa. 

Apulisästä ja hoitolisästä on, jos tässä laissa 
ei ole toisin säädetty, soveltuvin osin voimassa, 
mitä on säädetty työkyvyttömyyseläkkeestä. 

(30 b § kumotaan) 



N:o 98 

Voimassa oleva laki 

sen toimeentulosta} maksetaan eläkkeeseen lap
sikorotus} jonka määrä on kutakin edellä sa
nottua lasta kohden 20 prosenttia perusosan 
sekä 2 ja 3 momentin mukaan määrätyn kunta
ryhmän mukaisen yksinäiselle henkilölle mak
settavan täysimääräisen tukiosan yhteismää
rästä. 

Jos eläkkeeseen kuuluu tukiosa} maksetaan 
lapsikorotukset sen kuntaryhmän mukaisena} 
jonka mukainen tukiosa on. 

Milloin eläkkeeseen ei kuulu tukiosaa} myön
netään lapsikorotus sen kuntaryhmän mukai
sena} johon se kunta kuuluu} jossa vakuutettu 
asuu lapsikorotusta myönnettäessä. Kun eläk
keensaaja on vuoden ajan yhdenjaksoisesti asu
nut kalliimpaan kuntaryhmään kuuluvassa yh
dessä tai useammassa kunnassa kuin se kunta} 
jonka kalleusryhmän mukainen hänen eläkkeen
sä lapsikorotus on} korotetaan lapsikorotus seu
raavan} 38 §:n 2 momentissa mainitun eläke
jakson alusta lukien sm kuntaryhmän lapsikoro
tuksen mukaiseksi} johon kuuluvassa kunnassa 
hän silloin asuu. Vastaavasti alennetaan lapsiko
rotus eläkkeen.saajan asuttua vuoden ajan hal
vempaan kuntaryhmään kuuluvassa kunnassa 
tai kunnissa. Jos eläkkeeseen myönnetään edellä 
mainitun vuoden aikana uusi lapsikorotus} mak
setaan se kuitenkin saman kuntaryhmän mukai
sena kuin aikaisemmat lapsikorotukset ja muu
tetaan kalliimman tai halvemman kuntaryhmän 
mukaiseksi samanaikaisesti kuin aikaisemmat 
lapsikorotukset. 

Milloin molemmille puolisoille on myön
netty kansaneläke} maksetaan lapsikorotus erik
seen kummallekin puolisolle. 

30c §. 
Edellä 30 §:n 4 momentin 12} 13 ja 14 koh

dassa tarkoitetun eläketapahtuman katsotaan 
sattuneen silloin: 

1) kun vakuutettu on täyttänyt eläkkeen 
saamiseen oikeuttavan eläkeiäni 

2) kun vakuutettu on tullut eläkkeen saa
miseen oikeuttavassa määrin työkyvyttömäksii 

3) kun vakuutettua koskeva työttömyyseläk
keeseen oikeuttava työvoimaviranomaisen en
simmäinen todistus on annettui taikka 

4) kun viljelmän luovutus sukupolvenvaih
doseläkkeen saamiseksi on tapahtunut tai maa
talousyrittäjien eläkelain 6 g §: ssä tarkoitettu 
ehdollinen päätös sukupolvenvaihdoseläkkeen 
myöntämisestä on annettu. 

Ehdotus 

( 30 c § kumotaan ) 
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Sen estämättä, mitä 1 momentissa on saa
detty, uutena eläketapahtumana ei pidetä työt
tömyyseläkkeen muuttumista työkyvyttömyys
eläkkeeksi, työkyvyttömyyseläkkeen muuttumis
ta· sukupolvenvaihdoseläkkeeksi eikä eläkkeen 
muuttumista vanhuuseläkkeeksi. 

2. Eläkeoikeuteen vaikuttavat muutokset. 

32 §. 
Jos eläkkeensaajan taloudellisissa oloissa on 

tapahtunut sellainen perustavaa laatua oleva 
muutos, jolla on huomattava vaikutus tukiosan 
määrään, on ttukiosan määrä vastaavasti oikais
tava tai tukiosa lakkautettava. Asetuksella sää
detään tarkemmin, mitä tarkoitetaan perusta
vaa laatua olevalla muutoksella. 

Eläkkeensaajan hakemuksesta oikaistaan tu
kiosan määrä, jos hänen taloudellisissa olois
saan on tapahtunut siihen korottavasti vaikut
tava olennainen muutos. Siitä, millaisin edel
lytyksin eläkelaitos voi korottaa tukiosaa ilman 
hakemusta, säädetään asetuksella. 

Jos tukiosaa määrättäessä on vuositulona 
otettu huomioon muun lain tai asetuksen tai 
julkisen eläkesäännön mukainen eläke taikka 
sitä vastaava jatkuva suoritus tai korvaus, ar
vioidaan, mikäli etuuden määräytymisperustees
sa ei ole tapahtunut muutosta, tämä etuus 
vuosituloa uudelleen vahvistettaessa kuitenkin 
edellisen arvioimisajankohdan mukaisena, muu
toin paitsi, että siinä otetaan huomioon, mitä 
johtuu kansaneläkkeiden indeksisidonnaisuudes
ta. 

Jos eläkkeensaajan perhesuhteet muuttuvat, 
on tukiosan määrä vastaavasti oikaistava tai 
tukiosa lakkautettava. 

Kun eläkkeensaaja on vuoden ajan yhden
jaksoisesti asunut kalliimpaan 27 §:ssä tarkoi
tettuun kuntaryhmään kuuluvassa kunnassa tai 
kunnissa kuin se kunta, jonka kalleusryhmän 
mukainen hänen eläkkeensä 1tukiosa on, koro
tetaan tukiosa seuraavan, 38 §:n 2 momentissa 
mainitun eläkejakson alusta lukien sen kunta
ryhmän tukiosan mukaiseksi, johon kuuluvassa 
kunnassa hän silloin asuu. Vastaavasti alenne-

Ehdotus 

3 c luku 

Eläkeoikeuteen vaikuttavat muutokset 

31 § 

Apulisä ja hoitolisä lakkautetaan, kun lisän 
saajan tila muuttuu siten, ettei hänellä ole enää 
siihen oikeutta. 

32 § 
Kun eläkkeensaaja on kuuden kuukauden 

ajan yhdenjaksoisesti asunut eri kuntaryhmään 
kuuluvassa kunnassa kuin se kulllta, jonka kal
leusryhmän mukainen hänen eläkkeensä lisäosa 
on, lisäosa muutetaan seuraavan kuukauden 
alusta lukien sen kuntaryhmän mukaiseksi, jo
hon kuuluvassa kunnassa hän silloin asuu. 
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taan tukiosa eläkkeensaajan asuttua vuoden 
ajan halvempaan kuntaryhmään kuuluvassa 
kunnassa tai kunnissa. 

32 a §. 
Jos lainvoimainen päätös, jolla työkyvyttö

myyseläke 24 § :n nojalla tai eläkkeen tukiosa 
25 §:n nojalla on evätty tai sitä vähennetty, 
myöhemmin havaitaan vakuutetulle kohtuutto
maksi, eläkelaitos voi oikaista päätöksen. 

3. Muut edut. 

33 §. 
Jos vakuutettu, joka ei saa vanhuus-, työ

kyvyttömyys- tai työttömyyseläkettä, kuolee, 
suoritetaan hänen puolisolleen hautausavustus
ta. Jos vakuutetulta ei jäänyt puolisoa tai jos 
vakuutettu ja hänen puolisonsa asurooseron tai 
muutoin välien rikkoutumisen tahi muun sel
laisen syyn vuoksi asuivat erillään, suoritetaan 
hautausavustus kuolinpesälle. Hautausavustuk
sen määrä on 372 markkaa. 

Mitä 1 momentissa on säädetty, sovelletta
koon myös, jos eläkkeensaaja kuolee, ennen 
kuin hänen eläkkeensä perusosa on eräänty
nyt maksettavaksi kuolemaa välittömästi edel
täneeltä vuoden pituiselta ajalta. Tällöin vä-

8 168100503V 

Ehdotus. 

32 a § 
Jos lisäosaan vaikuttavat tulot ovat nousseet 

vähintään 4 000 markkaa verrattuna siihen tu
loon, jonka perusteella lisäosa on määrätty, li
säosan määrä on vastaavasti oikaistava tai lisä
osa lakkautettava. Lisäosan määrä oikaistaan 
myös eläkkeensaajan hakemuksesta, jos lisä
osaan vaikuttavissa tuloissa on tapahtunut lisä
osaan korottavasti vaikuttava muutos. Jos lisä
osan korottamisen edellytykset ovat eläkelaitok
sen tiedossa, korotus voidaan myöntää hake
muksettakin. 

Jos lisäosaa määrättäessä on otettu huomioon 
26 §:n 1 momentissa mainittu etuus, tämä lue
taan lisäosaa uudelleen määrättäessä tuloksi en
tisen suuruisena, kuitenkin ottaen huomioon, 
mitä johtuu kansaneläkkeiden indeksisidonnai
suudesta. Näin menetellään, jos etuuden mää" 
räytymisperusteissa ei ole tapahtunut muutosta. 
Tätä momenttia ei sovelleta sellaiseen etuuteen, 
joka ei perustu lakiin tai asetukseen taikka jul
kiseen eläkesääntöön. 

Jos puolisolle myönnetään kansaneläke tai 
rintamasotilaseläke tai se lakkautetaan, lisäosan 
määrä on vastaavasti oikaistava tai lisäosa lak
kautettava. Tällöin sovelletaan kuitenkin, mitä 
1 ja 2 momentissa on säädetty. 

3d luku 

Muut edut 

33 § 
Jos vakuutettu, joka ei saa vanhuus-, työ

kyvyttömyys- eikä työttömyyseläkettä, kuolee, 
hänen puolisolleen suoritetaan hautausavustus
ta. Jos vakuutetulta ei jäänyt puolisoa tai jos 
vakuutettu ja hänen puolisonsa asurooseron tai 
muutoin välien rikkoutumisen taikka muun sel
laisen syyn vuoksi asuivat erillään, hautaus
avustus suoritetaan kuolinpesälle. Hautausavus
tus on 2 221 markkaa. 

Mitä 1 momentissa on säädetty, sovelletaan 
myös, jos eläkkeensaaja kuolee ennen kuin 
hänen eläkkeensä pohjaosa on erääntynyt mak
settavaksi kuolemaa välittömästi edeltäneeltä 
vuoden pituiselta ajalta. Tällöin hautausavus-



58 N:o 98 

Voimassa oleva laki 

hennetään hautausavustuksen määrästä yksi 
kahdestoistaosa kultakin kuukaudelta, jolta 
eläke on erään/tynyt maksettavaksi. 

4 luku. 

Eläkkeen hakeminen ja maksaminen. 

Ehdotus. 

tuksen määrästä vähennetään yksi kahdestoista~ 
osa kultakin kuukaudelta, jolta eläke on erään
tynyt maksettavaksi. 

4 luku 

Etuoksien hakeminen ja maksaminen 

35 § 

41 s. 
Eläkkeen maksaminen ulkomailla oleskele

valle eläkkeensaajalle keskeytetään, kun sitä 
on suoritettu vuoden ajalta sen eläkejakson 
päättymisestä lukien, jonka aikana eläkkeen
saaja on poistunut maasta. Jos eläkkeensaajan 
oleskeluun ulkomailla on hyväksyttävä syy, 
voidaan eläkkeen perusosa ja, jos erityiset syyt 
sitä puoltavat, myös eläkkeen tukiosa sekä 
eläkkeeseen kuuluva lapsikorotus, vaimolisä 
sekä apulisä tai hoitolisä senkin jälkeen mää
rätä maksettavaksi määräajaksi kerrallaan. 

41 § 
Eläkkeen maksaminen ulkomailla oleskeleval

le eläkkeensaajalle keskeytetään, kun sitä on 
suoritettu vuoden ajalta sen eläkejakson päät
tymisestä lukien, jonka aikana eläkkeensaaja 
on poistunut maasta. Jos eläkkeensaajan oles
keluun ulkomailla on hyväksyttävä syy, eläk
keen pohjaosa ja, jos erityiset syyt sitä puol
tavat, myös eläkkeen lisäosa sekä eläkkeeseen 
kuuluva lapsikorotus, vaimolisä sekä apulisä tai 
hoitolisä voidaan senkin jälkeen määrätä mak
settavaksi määräajaksi kerrallaan. 

42 a § 
Apulisää ja hoitolisää ei makseta jatkuvassa 

laitoshoidossa tai siihen verrattavassa hoidossa 
olevalle eläkkeensaajalle. Laitoshoidolla tai sii
hen verrattavalla hoidolla tarkoitetaan elatuk
sen sisältävää hoitoa valtion, kunnan tai kun
tainliiton sairaalassa tai laitoksessa taikka ase
tuksessa määrätyissä tapauksissa muussa hoito
laitoksessa, jonka kustannuksiin käytetään jul
kisia varoja, samoin kuin hoitoa muualla, johon 
eläkkeensaaja on kunnan tai edellä tarkoitetun 
sairaalan toimesta ja kustannuksella sijoitettu. 

42 b § 
Jos eläkkeensaaja on 42 a §:ssä tarkoitetussa 

hoidossa, lisäosasta ei siltä ajalta, kun hoito 
kestää yli kolme kuukautta, makseta sitä osaa, 
joka ylittää ensimmäisessä kuntaryhmässä 4 3 
prosenttia ja toisessa kuntaryhmässä 40 pro
senttia 25 §:n 1 momentissa mainitusta täysi
määräisestä lisäosasta ja saman pykälän 2 mo
mentissa tarkoitetuissa tapauksissa siinä maini
tusta täysimääräisestä lisäosasta. Jos eläkkeen
saaja saa invaliidirahalain mukaista invaliidi
rahaa, lisäosan maksaminen keskeytetään edellä 
mainitulta ajalta kokonaan. 
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46 §. 
Asetuksella määrätään eläkkeensaajan velvol

lisuudesta ilmoittaa sekä antaa tietoja ja selvi
tyksiä työkyvyssään, taloudellisissa oloissaan ja 
muissa olosuhteissaan tapahtuneista muutok
sista, jotka voivat vaikuttaa hänen eläkeoikeu
teensa tai eläkkeen maksamiseen. 

59 §. 
Eläkelaitoksen varat, 2 momentissa tarkoitet

tuja varoja lukuunottamatta, muodostavat elä
kerahaston ja lisärahaston. Eläkerahasto on tili
vuoden päättyessä korkeintaan yhtä suuri kuin 
eläkelaitoksen osuus tilivuonna maksetuista tä
män lain mukaisista eläkkeistä 10 prosentilla 
korotettuna. Lisärahastosta siirretään eläkera
hastoon määrä, joka tarvitaan viimeksi maini
tun rahaston kartuttamiseksi enimmäismäärään
sä. 

62 §. 
V aitio, kunnat ja eläkelaitos vastaavat kukin 

omasta osuudestaan eläkkeiden tukiosien kus
tannuksista. Kunnan osuus määräytyy sen mu
kaan, mihin kuntien kantokykyluokiituksesta an
netun lain ( 665/6 7) mukaiseen kantokyky
luokkaan se kuuluu, ja on 

1 luokassa • 6 •••• 0 ••••• 10,1 prosenttia 
2 , ••• 0 •••• . . . . 14,3 

" 3 " 
0 ••••••••••• 17,9 

" 4 
" 

••••• 0 0 •• . . . 21,6 
" 5 " 

........... 25,3 
" 6 

" 
. . . . . . . . . . . . 28,8 

" 7 
" 

0 0 0 ••• 0 •• 0. 0 32,5 
" 8 

" 
• • 0 ••••••••• 36,1 

" 9 " 
•••••• 0 0 •••• 39,8 

" 10 " 
........ . . . . 43,9 

" 
kunnan 2 momentissa sanotulla tavalla lasketus
ta kustannusosuusperusteesta, kuitenkin niin, 
ettei osuus jaettuna kunnassa edellisenä vuote
na toimitetussa kunnallisverotuksessa määrätty
jen veroäyrien luvulla nouse valtioneuvoston 

Ehdotus. 

Jos 42 a §:ssä tarkoitetussa hoidossa olevalle 
eläkkeensaajalle maksetaan eläkkeensaajien asu
mistukilain (591/78) mukaista asumistukea, ei 
1 momenttia sovelleta. 

46 § 
Asetuksella määrätään eläkkeensaajan velvol

lisuudesta ilmoittaa työkyvyssään ja muissa olo
suhteissaan tapahtuneista muutoksista, jotka 
voivat vaikuttaa hänen eläkeoikeuteensa tai 
eläkkeen maksamiseen. 

59 § 
Eläkelaitoksen rahastot ovat kansaneläkera

hasto ja sairausvakuutusrahasto. Sairausvakuu
tusrahastosta säädetään sairausvakuutuslaissa. 

62 § 
V aitio, kunnat ja eläkelaitos vastaavat kukin 

omasta osuudestaan eläkkeiden lisäosien kus
tannuksista. Kunnan osuus määräytyy sen mu
kaan, mihin kuntien kantokykyluokituksesta an
netun lain (665/67) mukaiseen kantokyky
luokkaan se kuuluu, ja on 

1 luokassa . 0. 0 ••• 0. 0 •• 8,0 prosenttia 
2 

" 
0 0. 0. 0. 0 0 0 0 0 10,0 

" 3 
" 

0 •••••••••• 0 11,5 ,. 
4 

" 
0. 0 0 0 ••••••• 12,5 

" 5 
" 

••••••• 0 ••• 0 14,2 
" 6 

" 
•• 0 ••••••••• 15,4 

" 7 
" 

0 ••• 0 ••••••• 17,9 
" 8 

" 
••• 0 0 ••• 0 ••• 21,1 

" 9 
" 

0. 0 ••••••••• 21,9 
" 10 

" 
............ 26,7 

" 
kuntaan kunakin kuukautena maksettujen lisä
osien yhteismäärästä, kuitenkin niin, ettei kun
nan osuus jaettuna kunnassa edellisent.i vuote
na toimitetussa kunnallisverotuksessa määrätty
jen veroäyrien luvulla nouse valtioneuvoston 
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vahvistamaa enimmäismäärää suuremmaksi. 
Eläkelaitoksen osuus kustannuksista on enin
tään 60 prosenttia maksettujen tukiosien yhteis· 
määrästä ja valtio vastaa tukiosien kuSitannuk
sista muulta kuin edellä mainitulta osalta. 

HE 54/81 10. 4. 81. 
Kunnan kustannusosuusperuste ön kunnalle 

vahvistetun painoluvun osoittama osuus kuna
kin kuukautena koko maassa maksettujen tuki
osien yhteismäärästä. Kunnan painoluku vahvis
tetaan kalenterivuodeksi kerrallaan siten, että 
se vastaa kunnassa asuville eläkkeensaajille 
maksettavien tukiosien yhteismäärän suhdetta 
koko maassa maksettavien tukiosien yhteismää
rään sinä vuonna, jota varten painoluku vahvis
tetaan. 

Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa 2 mo:. 
mentissa tarkoitetut painoluvut. Erityisestä 
syystä voidaan painoluvut vahvistaa uudelleen 
kysymyksessä olevan kalenterivuoden jäljellä 
olevaksi ajaksi. 

64 §. 
Valtion tulee viimeistään maksatuksen edel

lisenä päivänä suoritltaa eläkelaitokselle 90 pro
senttia arvioidusta osuudestaan maksettaviin 
tukiosiin. 

67 §. 
Sosiaalivakuutustoimikunnan tehtävänä on 

sen lisäksi mitä sen tehtävistä on muualla 
säädetty: 

1) vahvistaa se vuositulo, jonka perusteella 
vakuutetun oikeus eläkkeen tukiosaan ratkais
taan; 

2) antaa eläkelaitokselle lausuntoja eläkettä 
koskevista muista kysymyksistä; 

3 ) valvoa ja tarkkailla eläkkeensaajien oloja; 
sekä 

4) ratkaista ne asiat, jotka eläkelaitoksen 
hallitus on toimikunnalle siirtänyt siinä laajuu
dessa kuin asetuksella säädetään. 

Ehdotus. 

vahvistamaa enimma1smaaraa suuremmaksi. 
Eläkelaitoksen osuus kustannuksista on enin
tään 74,1 prosenttia maksettujen lisäosien yh
teismäärästä ja valtio vastaa lisäosien kustan
nuksista muulta kuin edellä mainitulta osalta. 

64 § 
Valtion tulee viimeistään maksatuksen edel

lisenä päivänä suorittaa eläkelaitokselle 90 pro
senttia arvioidusta osuudestaan maksettaviin 
lisäosiin. 

67 § 
Sosiaalivakuutustoimikunnan tehtävänä on 

sen lisäksi, mitä sen tehtävistä on muualla sää
detty: 

1 ) raitkaista ne asiat, jotka eläkelaitoksen 
hallitus on toimikunnalle siivtänyt siinä laajuu
dessa kuin asetuksella säädetään; 

2) antaa eläkelaitokselle lausuntoja eläkettä 
koskevista muista kysymyksistä; sekä 

3) seurata eläkkeensaajien oloja. 

67 a § 
Sen lisäksi, mitä sosiaalivakuutustoimikun

nasta on 67 §:ssä säädetty, toimikunta vahvis
taa vuosia 1983 ja 1984 koskevan sen vuosi
tulon, jonka perusteella oikeus lisäosaan rat
kaistaan. Vuositulon vahvistamista koskeva 
päätös on viipymättä annettava asianomaisen 
vakuutetun tiedoksi. Päätös on vakuutetun 
pyynnöstä alistettava eläkelaitoksen tarkastetta-
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70 §. 
Eläkelaitos antaa toimintaohjeet eläketoimi

kunnille. Eläkelaitoksen on valvottava eläketoi
mikuntien toimintaa kiinnittäen erityisesti huo
miota siihen, että vuosituloja vahvistettaessa 
noudatetaan yhtenäisiä perus,teita. 

71 §. 
Eläketoimikunnan päätös, joka koskee vuo

situlon vahvistamista, on viipymättä annettava 
asianomaisen vakuutetun tiedoksi. Päätös on 
vakuutetun pyynnöstä alistettava eläkelaitoksen 
tarkastettavaksi. Sitä koskeva kirjallinen pyyntö 
on annettava asianomaisen vakuutuspiirin piiri
asiamiehelle 14 vuorokauden kuluessa sen päi
vän jälkeen, jona päätös on annettu hakijan tai 
hänen edustajansa tiedoksi. 

Eläketoimikunnan vuosirtulosta tekemä paa
tös on niin ikään alistettava eläkelaitoksen tar
kastettavaksi, 

1 ) jos toimikunnan jäsen esittäessään toi
mikunnan kokouksessa eriävän mielipiteen sitä 
vaatii; ja 

2) jos toimikunta katsoo, etJtä 25 § :n sovel
taminen saattaisi tulla kysymykseen. 

Jos eläketoimikunta katsoo, että sen tutkit
tavaksi saatettu asia ei kuulu toimikunnan 
käskeltäviin, koska vakuutettu ei asu sen toi
mipiirissä, on eläkelaitoksen ratkaistavaksi vii
pymättä alistettava kysymys siitä, minkä eläke
toimikunnan on käsiteltävä asia. Eläketoimi-

Ehdotus. 

vaksi. Sitä koskeva kirjallinen pyyntö on annet
tava asianomaisen vakuutuspiirin paikallistoi
mistoon 14 vuorokauden kuluessa sen päivän 
jälkeenJ jona päätös on annettu hakt;an tai hä
nen edustajansa tiedoksi. 

Sosiaalivakuutustoimikunnan vuositulosta te
kemä päätös on alistettava eläkelaitoksen tar
kastettavaksi, 

1) jos toimikunnan jäsen esittäessään toimi
kunnan kokouksessa eriävän mielipiteen sitä 
vaatii; ja 

2) jos toimikunta katsoo, että tämän lain 
28 a §:n soveltaminen saattaisi tulla kysymyk
seen. 

70 § 
Eläkelaitos antaa toimintaohjeet sosiaaliva

kuutustoimikunnille. Eläkelaitoksen on valvot
tava sosiaalivakuutustoimikuntien touruntaa 
kiinnittäen erityisesti huomiota siihen, että 
asioita toimikunnassa käsiteltäessä noudatetaan 
yhtenäisiä perusteita. 

71 § 
Jos sosiaalivakuutustoimikunta katsoo, että 

sen tutkittavaksi saatettu asia ei kuulu toimi
kunnan käsiteltäviin, koska vakuutettu ei asu 
sen toimipiirissä, on eläkelaitoksen ratkaista
vaksi viipymättä alistettava kysymys siitä, min
kä sosiaalivakuutustoimikunnan on käsiteltävä 
asia. Sosiaalivakuutustoimikunnan puheenjohta
ja voi, jo ennen kuin asia on esitelty toimi
kunnassa, myös aliSitaa saman kysymyksen elä
kelaitoksen ratkaistavaksi. Eläkelaitoksen on 
alistuksen johdosta viipymättä määrättävä asia 
käsiteltäväksi sopivaksi katsomassaan toimikun
nassa. 
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kunnan puheenjohtaja voi, jo ennen kuin asia 
on esitelty toimikunnassa, myös alistaa saman 
kysymyksen eläkelaitoksen ratkaistavaksi. Elä
kelaitoksen on alistuksen johdosta viipymättä 
määrättävä asia käsiteltäväksi sopivaksi katso
massaan toimikunnassa. 

72 s. 
Eläkelaitos voi oikaista eläketoimikunnan 

päätöksen, vaikka sitä ei ole alistettu laitok
sen ratkaistavaksi. Eläkelaitos voi myös pa
lauttaa asian eläketoimikunnan uudelleen käsi
teltäväksi. 

Ehdotus 

72§ 
Eläkelaitos voi oikaista sosiaalivakuutustoi

mikunnan päätöksen. Eläkelaitos voi myös 
palauttaa asian sosiaalivakuutustoimikunnan 
uudelleen käsiteltäväksi. 

73§ 

Joka on tyytymätön tarkastuslautakunnan 
päätökseen, mikäli se koskee oikeutta eläk
keeseen, eläkkeen epäämistä tai vähentämistä 
24 ja 25 §: ssä mainituissa tapauksissa tai 1 
momentin 2 kohdassa mainittuja tapauksia, 
pyytäköön vakuutusoikeudelta lupaa saada ha
kea siihen muutosta. Muutoksenhakulupa myön
nettäköön ainoastaan: 

1) jos aihetta ilmenee sen lopputuloksen 
muuttamiseen, johon tarkastuslautakunta on 
johtunut, tai jos asian laatuun katsoen muu
toin on syytä ottaa asia tutkittavaksi; taikka 

2) jos lain soveltamisen kannalta muissa 
samanlaisissa tapauksissa on tärkeätä saattaa 
asia vakuutusoikeuden tutkittavaksi. 

Joka on tyytymätön tarkastuslautakunnan 
päätökseen, saa hakea siihen muutosta vakuu
tusoikeudelta, jos päätös koskee oikeutta eläk
keeseen tai 1 momentin 2 kohdassa mainittuja 
tapauksia. 

73 a § 
Jos tarkastuslautakunta on antanut päätök

sen valituksesta, joka koskee lisäosan epäämis
tä tai vähentämistä 1 päivästä tammikuuta 
1983 vuoden 1984 loppuun 28 a §:ssä tarkoi
tetun taloudellisen aseman heikentämisen tai 
väärien tietojen antamisen johdosta, vakuutettu 
voi tästä päätöksestä valittaa vakuutusoikeu
teen. 

74 a § 

Maallikkojäsenten tulee osallistua, sen lisäksi 
mitä vakuutusoikeudesta annetussa laissa on 
erikseen säädetty, asian käsittelyyn, ellei ole 
kysymys yksinomaan eläkkeen tukiosasta. 

Maallikkojäsenet osallistuvat, sen lisäksi mitä 
vakuutusoikeudesta annetussa laissa on erik
seen säädetty, asian käsittelyyn, jollei kysymys 
ole yksinomaan eläkkeen lisäosasta. 
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76 §. 
Tätä lakia sovellettaessa pidetään vakuute

tun lapsena myös hänen ottolastaan sekä hänen 
puolisonsa ja puolisovainajansa lasta ja otto
lasta sekä sellaista avioliiton ulkopuolella synty
nyttä lasta, johon kohdistuva vakuutetun elatus
velvollisuus on oikeuden päätöksellä tai asian
mukaisella sopimuksella vahvistettu. 

Mitä edellä 1 momentissa säädetään ottolap
sesta, sovellettakoon myös vakuutetun kasvatti
lapseen, jonka toimeentulosta vakuutettu tai 
hänen samassa taloudessa asuva puolisonsa huo
lehtii. 

83 §. 
Valtion, kunnan ja muun julkisoikeudellisen 

yhteisön viranomainen, vakuutus- ja eläkelaitos, 
pankki ja muu rahalaitos sekä työnantaja on 
velvollinen pyynnöstä antamaan eläkelaitokselle, 
eläkelaitoksen piiriasiamiehelle ja eläketoimi
kunnalle sekä vakuutusoikeudelle tietoja, jotka 
ovat tarpeen eläkkeenhakijan ja -saajan sekä 
hänen puolisonsa suorittaman työn ynnä heidän 
tulojensa ja omaisuutensa määrän selvittämi
seksi. 

ELäkkeen tai elinkoron maksaja ja myöntäjä 
voidaan asetuksella velvoittaa ilmoittamaan elä
kela~tokselle eläkkeen myöntämisestä ja eläk
keen määrän muuttumisesta, silloin kun on to
dennäköistä, että se vaikuttaa tämän lain nojalla 
annettavaan eläkkeen määrään. 

Ehdotus 

( 7 6 § kumotaan ) 

83 § 
Valtion, kunnan ja muun julkisoikeudellisen 

yhteisön viranomainen, vakuutus- ja eläkelaitos 
sekä työnantaja on velvollinen pyynnöstä anta
maan eläkelaitokselle, sosiaalivakuutustoimikttn
nalle, tarkastuslautakunnalle ja vakuutusoikeu
delle tietoja, jotka ovat tarpeen eläkeoikeuden 
tai eläkkeen määrän selvittämiseksi. 

Eläkkeen ttai elinkoron myöntäjä tai mak
saja on velvollinen asetuksessa tarkemmin mää
rätyissä tapauksissa ilmoittamaan eläkelaitok
selle antamastaan eläkepäätöksestä ja eläkkeen 
määrän muuttumisesta. 

83 a § 
Edellä 83 §:n 1 momentissa säädetty ilmoit

tamisvelvollisuus on myös pankilla ja muulla 
rahalaitoksella silloin, kun on kysymys eläk
keen määräytymisestä vuosien 1983 ia 1984 
aikana. 

88 § 

Tämän lain mukainen eläkesuoritus pyöriste
tään täysiksi sadoiksi markoiksi siten, että jos 
täyden satamarkkaluvun ylittävä suorituksen osa 
on 50 markkaa pienempi, suorituksen määrä 
alennetaan, ja jos se on 50 markkaa tai sitä 
suurempi, suorituksen määrä korotetaan lähim
pään täyt~n sa:tamarkkalukuun. 

Vahvistettaessa 30 §:ssä tarkoitettua vuosi
tuloa pyöristetään siihen sisältyvät tulo- ja vä
hennyserät täysiksi tuhansiksi markoiksi siten, 

Tämän lain mukainen eläkesuoritus pyöris
tetään täysiksi markoiksi siten, että jos täyden 
markkaluvun ylittävä suorituksen osa on 50 
penniä pienempi, suorituksen määrä alennetaan, 
ja jos se on 50 penniä tai sitä suurempi, suo
rituksen määrä korotetaan lähimpään täyteen 
markkalukuun. 

Eläkkeen määräytymiseen vaikuttavat vuotui
set tuloerät pyöristetään täydeksi kymmeneksi 
markaksi siten, että jos täyden kymmenen 
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että jos täyden tuhatmarkkaluvun ylittävä erä 
on 500 markkaa pienempi, sen määrä alenne
taan, ja jos se on 500 markkaa tai sitä suurem
pi, se korotetaan lähimpään täyteen tuhatmark
kalukuun. 

Lain täytäntöönpanon vaatiessa eläkekannan 
tarkistamista voidaan aikaisempien säännösten 
estämättä noudattaa tarkistuksen toimittamisen 
aikana voimassa olevia pyöristyssääntöjä, kui
tenkin siten, että eläkkeen määrää ei alenneta. 

Ehdotus 

markan ylittävä erä on viittä markkaa pie
nempi, sen määrä alennetaan, ja jos se on vii
si markkaa tai sitä suurempi, se korotetaan 
lähimpään täyteen kymmeneen markkaan. 

( 4 mom. kumotaan) 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 1983. 

Tämän lain 25 a §:ää sovelletaan vain sellai
seen vakuutettuun, joka on täyttänyt 65 vuotta 
joulukuun 1 päivänä 1984 tai sen jälkeen. 

Aikaisemmin myönnetty tukiosa ja tukilisä 
muutetaan 1 päivästä tammikuuta 1983 lukien 
tämän lain mukaiseksi lisäosaksi. Siltä osin 
kuin eläkelaitoksella ei tänä ajankohtana ole 
käytettävissään lisäosan inääräämiseen tarvitta
via tietoja, tukiosa ja tukilisä muutetaan lisä
osaksi hakemuksesta, joka on tehtävä viimeis
tään 30 päivänä kesäkuuta 1983. 

Aikaisemmin myönnetty lisäosa muutetaan 
1 päivästä tammikuuta 1984 ja 1 päivästä tam
mikuuta 1985 lukien tämän lain mainittuja 
ajankohtia koskevien säännösten mukaiseksi li
säosaksi. 

Jos lisäosa 1 päivästä tammikuuta 1983 jäi
fi pienemmäksi kuin aikaisemman lain mukai
sen tukiosan ja tukilisän yhteismäärä, lisäosa 
maksetaan tukiosan ja tukilisän yhteismäärän 
suuruisena. Vastaavasti, jos lisäosa 1 päivästä 
tammikuuta 1984 tai 1 päivästä tammikuuta 
1985 sitä 4 momentissa tarkoitetulla tavalla 
muutettaessa pienenisi, lisäosa maksetaan en
tisen suuruisena. 

Mitä 5 momentissa on säädetty, ei sovelleta 
sellaiseen lisäosan pienenemiseen, joka johtuu 
siitä, että tammikuun 1 päivästä 1984 lukien 
puolisoiden tulot ja omaisuus otetaan huomioon 
kummankin puolison osalta erikseen. 

Jos lisäosa on tämän lain 32 a §:ssä tar
koitettujen tulojen tai perhesuhteiden muutok
sen vuoksi oikaistava, lisäosa määräytyy oikai
supäätöksen voimaantuloajankohtana voimassa 
olevien uusien säännösten mukaisesti. Lisäosan 
pienenemisen estämiseksi maksettavaa eläkkeen 
osaa ei tämän jälkeen makseta. Jos lisäosan 
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3. 

määrä alenisi huolimatta siitä, että lisäosan 
oikaisu on tehty sen määrään korottavasti vai
kuttavan taloudellisten olojen muutoksen joh
dosta, lisäosa maksetaan kuitenkin entisen suu
ruisena. 

Jos lisäosa pienenisi 1 päivästä tammi
kuuta 1985 lukien sen johdosta, että lisäosa 
muutetaan uuden lain mukaiseksi, lisäosan pie
nenemisen estämiseksi 5 momentin perusteella 
maksettavasta eläkkeen osasta vähennetään kun
kin vuoden tammikuun 1 päivästä vuodesta 
1986 alkaen 20 prosenttia, kuitenkin vähintään 
20 markkaa kuukaudessa. Prosenttimäärä laske
taan tässä tarkoitetun eläkkeen osan alkuperäi
sestä määrästä ottaen huomioon kansaneläkkei
den indeksisidonnaisuuden. Jos vuositulosta 1 
päivästä tammikuuta 1985 poistetun velkojen 
korkovähennyksen määrä pienenee enemmän 
kuin 20 prosenttia vuodessa tai se lakkaa, lisä
osan pienenemisen estämiseksi maksettava eläk
keen osa lasketaan uudestaan tai se lakkaute
taan. 

Tässä laissa säädetyt markkamäärät vastaa
vat virallisen elinkustannusindeksin sitä piste
lukua, jonka mukaan vuoden 1981 maaliskuus
sa maksettavina olevien kansaneläkkeiden suu
ruus on laskettu. . 

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan 
ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toi
menpiteisiin. 

Laki 
perhe-eläkelain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 17 päivänä tammikuuta 1969 annetun perhe-eläkelain ( 38/69) 13 a ja 15 §, 

17 §:n 1 momentti sekä 18 §, 
sellaisina kuin niistä ovat 13 aja 15 § 28 päivänä heinäkuuta 1978 annetussa laissa (589/ 

78) ja 18 § 21 päivänä joulukuuta 1979 annetussa laissa (1010/79), sekä 
lisätään lakiin uusi 15 a-15 f ja 16 a-16 e § seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

13 a §. 
Lesken solmiessa avioliiton suoritetaan hä

nelle, jos hän on saanut leskeneläkettä yli vuo-

9 168100503V 

Ehdotus 

13 a § 
Lesken solmiessa avioliiton hänelle suorite

taan, jos hän on saanut leskeneläkettä yli vuo-
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den ajalta, kertasuorituksena ne eläke-elät, 
jotka hänellä olisi ollut oikeus saada seuraa
valta vuoden pituiselta ajalta. Kertasuorituksen 
määrää laskettaessa otetaan sanottuihin eläke
eriin kuuluvat 15 § :n mukaiset tukiosa, tuki
lisä ja asumistuki huomioon sen suuruisina 
kuin ne ovat leskeneläkkeen viimeisessä kuu
kausierässä. 

15 §. 
Lesken alkueläkkeen ja 9 b §:n 1 kohdan 

mukaisen jatkoeläkkeen muodostavat perusosa, 
tukiosa, tukilisä ja asumistuki. Muutoin Ies
keneläkkeen muodostavat tukiosa, tukilisä ja 
asumis tuki. 

Perusosa on kansaneläkkeen perusosan, tu
kiosa yksinäiselle henkilölle lesken asuinkun
nassa maksettavan tukiosan sekä tukilisä yksi
näiselle henkilölle maksettavan tukilisän ja asu
mistuki yksinäiselle henkilölle maksettavan 
eläkkeensaajien asumistukilain (591/78) mu
kaisen asumistuen suuruinen. Leskeneläkkeen 
tukiosaa ja tukilisää määrättäessä ei kuitenkaan 
sovelleta, mitä kansaneläkelain 27 §: n 8 mo
mentissa ja 30 §:n 4 momentin 11 ja 15 koh
dassa sekä tukilisälain (590/78) 7 §:n 4 mo
mentin 7 kohdassa on säädetty. Vuosituloksi ei 
lueta tukiosaa ja tukilisää määrättäessä tämän 
lain mukaista etuutta eikä asumistukea mää
rättäessä tämän lain mukaista perusosaa, asu
mistukea ja koulutustukea. 

Sen estämättä, mitä edellä 2 momentissa on 
säädetty, tukiosa maksetaan alkueläkkeessä täy
simääräisenä. 

Lapseneläke on täysorvolle 40 prosenttia ja 
puoliarvolle 20 prosenttia kansaneläkkeen pe
rusosan ja lapsen asuinkunnassa yksinäiselle 
henkilölle maksettavan täysimääräisen tukiosan 
yhteismäärästä. 

Ehdotus 

den ajalta, kertasuorituksena ne eläke-erät, jot
ka hänellä olisi ollut oikeus saada seuraavalta 
vuoden pituiselta ajalta. Kertasuorituksen mää
rää laskettaessa otetaan sanottuihin eläke-eriin 
kuuluvat lisäosa ja asumistuki huomioon sen 
suuruisina kuin ne ovat leskeneläkkeen viimei
sessä kuukausierässä. 

15 § 
Lapseneläke on puoliarvolle 1 572 markkaa 

ja täysorvolle 3 144 markkaa vuodessa. 

15 a § 
Lesken alkueläkkeen ja 9 b §:n 1 kohdan 

mukaisen jatkoeläkkeen muodostavat pohjaosa, 
lisäosa ja asumistuki. Muutoin leskeneläkkeen 
muodostavat lisäosa ja asumistuki. 

Pohjaosa on 2 676 markkaa vuodessa. 
Täysimääräinen lisäosa on ensimmäisessä kun

taryhmässä 12 504 markkaa ja toisessa 11 856 
markkaa vuodessa. 

Lisäosa myönnetään sen kuntaryhmän mukai
sena, johon se kunta kuuluu, jossa leski asuu 
lisäosan alkamisajankohtana. 
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Ehdotus 

V aitioneuvosto toimittaa kuntien jaon elin
kustannusten kalleuden mukaan tässä pykälässä 
tarkoitettuun kahteen ryhmään enintään kuu
deksi vuodeksi kerrallaan. 

Asumistuki on yksinäiselle henkilölle mak
settavan eläkkeensaa;ien asumistukilain ( 591/ 
78) mukaisen asumistuen suuruinen. Lesken
eläkkeenä suoritettavaa asumistukea määrättäes
sä vuosituloksi ei kuitenkaan lueta tämän lain 
mukaista pohjaosaa1 asumistukea eikä koulu
tustukea. 

15b § 
Täysimääräisestä lisäosasta vähennetään 50 

prosenttia siitä vuositulon osasta1 jolea ylittää 
1 460 markkaa. 

Vuositulolla tarkoitetaan sitä tosiasiallista tu
loa1 jota lesken voidaan kohtuullisen arvion 
mukaan edellyttää jatkuvasti vuosittain saavan 
lisättynä kymmenellä prosentilla siitä määrästä1 
jolla lesken omaisuuden arvo ylittää 149 250 
markkaa. 

Vuosituloksi ei kuitenkaan lueta: 

1) tämän lain mukaista etuutta/ 
2) lapsilisää/ 
3) huoltoapua/ 
4) valtion tai kunnan varoista suoritettavaa 

asumis tukea/ 
5) etua omaan tarpeeseen käytetystä asun

nosta/ 
6) työntekijäin eläkelain (395/61) 8 §:n 

4 momentissa mainitun lain1 eläkesäännön tai 
eläkeohjesäännön taikka merimieseläkelain (72/ 
56) mukaiseen eläkkeeseen sisältyvää lapsikoro
tusta/ eikä 

7) sotilasvammalain ( 404/48) mukaista täy
dennyskorkoa ja lisähuoltoeläkettä. 

Omaisuudeksi ei lueta lesken omassa käy
tössä olevaa asuntoa. 

Jos leski on välittömästi ennen leskeneläk
keen lisäosan myöntämistä saanut sellaista kan
saneläkettä1 johon kuuluu lisäosa ja jonka suu
ruutta määrättäessä on vuositulona joko koko
naan tai osittain otettu huomioon muun lain 
tai asetuksen tai julkisen eläkesäännön mukai
nen eläke taikka sitä vastaava jatkuva suori
tus tai korvaus1 tämä luetaan tuloksi entisen 
määräisenä1 kuitenkin ottaen huomioon} mitä 
johtuu kansaneläkkeiden ja perhe-eläkkeiden in
deksisidonnaisuudesta. Näin menetellääni jos 
etuuden määräytymisperusteissa ei ole tapah-
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tunut muutosta. Etuuden määräytymisperusteen 
ei katsota muuttuneen sen vuoksi, että työttö
myyseläke on muuttunut työkyvyttömyyseläk
keeksi tai jompikumpi näistä eläkkeistä on 
muuttunut vanhuuseläkkeeksi, elleivät eläkkeen 
määrään vaikuttavat perusteet tämän vuoksi ole 
muuttuneet. 

Sen estämättä, mitä tässä pykälässä on sää
detty, alkueläkkeenä maksettava lisäosa on aina 
ensimmäisessä kuntaryhmässä vähintään 43 pro
senttia ja toisessa kuntaryhmässä vähintään 40 
prosenttia 15 a §:n 3 momentissa mainitusta 
täysimääräisestä lisäosasta. 

Lisäosaa ei kuitenkaan myönnetä, jos eläk
keen vuotuinen määrä jää eläkkeensaajien asu
mistukilain 3 §:n 2 momentissa mainittua mark
kamäärää pienemmäksi. 

15 c § 
Poiketen siitä, mitä 15 a §:n 3 momentissa 

on säädetty, täysimääräinen lisäosa on 1 päi
västä tammikuuta 1983 saman vuoden loppuun 
ensimmäisessä kuntaryhmässä 12 000 markkaa 
ja toisessa kuntaryhmässä 11 352 markkaa vuo
dessa. 

15 d § 
Poiketen siitä, mitä 15 b §:ssä on säädetty, 

ennen 1 päivää heinäkuuta 1975 sattuneeseen 
eläketapahtumaan perustuva 

1) työntekijäin eläkelain, maatalousyrittäjien 
eläkelain tai yrittäjien eläkelain ( 468/69) vä
himmäisehtojen mukainen vanhuus-, työkyvyt
tömyys- tai työttömyyseläke; 

2) lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työn
tekijäin eläkelain (134/62) tai merimieseläke
lain mukainen vanhuus-, työkyvyttömyys- tai 
työttömyyseläke i 

3) maatalousyrittäjien eläkelain mukainen 
sukupolvenvaihdoseläke; sekä 

4) työntekijäin eläkelain 8 §:n 4 momentin 
3-9 kohdassa tarkoitettu vanhuus-, työkyvyt
tömyys- tai työttömyyseläke siltä osin, joka ei 
ylitä kunkin eläkkeen osalta sen perusteena 
olevasta palkasta 1/9 prosenttia jokaiselta elä
kettä määrättäessä huomioon otetulta kuukau
della, ei kuitenkaan useammalta kuin 360 kuu
kaudelta, luetaan lisäosaa määrättäessä tuloksi 
siten, että lesken saamien edellä tarkoitettujen 
eläkkeiden tai eläkkeen osien yhteismäärästä 
otetaan huomioon enintään 16 140 markkaa 
vuodessa. Muilta osin kohdassa 4 tarkoitettu 
eläke luetaan kokonaisuudessaan lisäosatuloksi. 
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Edellä 1 momentissa tarkoitetusta markka
määrästä vähennetään lesken saamien muiden 
lisäosaan vaikuttavien tulojen määrä. 

Mitä 1 ja 2 momentissa on säädetty, sovelle
taan myös silloin, kun lisäosaa määrättäessfi 
luetaan tuloksi ennen 1 päivää tammikuuta 
1983 alkaneet sotilasvammalain mukainen elin
korko ja huoltoeläke sekä luopumiseläkelain 
(16/74) mukainen luopumiseläke. 

15 e § 
Sen estämättä, mitä 15 d §:ssä on säädetty, 

pykälän 1 momentissa mainittu markkamäärä 
on 1 päivästä tammikuuta 1983 saman vuoden 
loppuun 15 130 markkaa. 

15 f § 
Edellä 15 d §:n 1 momentissa tarkoitetun 

eläketapahtuman katsotaan sattuneen silloin, 
kun 

1) henkilö on täyttänyt eläkkeen saamiseen 
oikeuttavan eläkeiän; 

2) henkilö on tullut eläkkeen saamiseen oi
keuttavassa määrin työkyvyttömäksi; 

3) työttömyyseläkkeeseen oikeuttava työvoi
maviranomaisen ensimmäinen todistus on an
nettu,- taikka 

4) viljelmän luovutus sukupolvenvaihdos
eläkkeen saamiseksi on tapahtunut tai maata
lousyrittäjien eläkelain 6 g §:ssä tarkoitettu 
ehdollinen päätös sukupolvenvaihdoseläkkeen 
myöntämisestä on annettu. 

Uutena eläketapahtumana ei kuitenkaan pi
detä työttömyyseläkkeen muuttumista työky
vyttömyyseläkkeeksi, työkyvyttömyyseläkkeen 
muuttumista sukupolvenvaihdoseläkkeeksi eikä 
eläkkeen muuttumista vanhuuseläkkeeksi. 

16 a § 
Kun eläkkeensaaja on kuuden kuukauden 

ajan yhdenjaksoisesti asunut eri kuntaryhmään 
kuuluvassa kunnassa kuin se kunta, jonka kal
leusryhmän mukainen hänen eläkkeensä lisäosa 
on, lisäosa muutetaan seuraavan kuukauden 
alusta lukien sen kuntaryhmän mukaiseksi, jo
hon kuuluvassa kunnassa hän silloin asuu. 

16 b § 
Jos lisäosaan vaikuttavat tulot ovat nousseet 

vähintään 4 000 markkaa verrattuna siihen tu
loon, jonka perusteella lisäosa on määrätty, lisä
osan määrä on vastaavasti oikaistava tai lisäosa 
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lakkautettava. Lisäosan määrä oikaistaan myös 
eläkkeensaajan hakemuksesta, jos lisäosaan vai
kuttavissa tuloissa on tapahtunut lisäosaan ko
rottavasti vaikuttava muutos. Jos lisäosan ko
rottamisen edellytykset ovat eläkelaitoksen tie
dossa, korotus voidaan myöntää hakemukset
takin. 

Jos lisäosaa määrättäessä on otettu huomioon 
muun lain tai asetuksen tai julkisen eläkesään
nön mukainen eläke taikka sitä vastaava jat
kuva suoritus tai korvaus, tämä luetaan lisä
osaa uudelleen määrättäessä tuloksi entisen 
suuruisena, kuitenkin ottaen huomioon, mitä 
johtuu perhe-eläkkeiden indeksisidonnaisuudes
ta. Näin menetellään, jos etuuden määräyty
misperusteissa ei ole tapahtunut muutosta. 

16 c § 
Eläkkeen lisäosa voidaan joko määräajaksi 

tai pysyvästi evätä tai sitä voidaan vähentää, 
jos leski on lahjoittanut omaisuuttaan tai muul
la tavalla heikantanut taloudellista asemaansa 
siinä määrin, että se on vaikuttanut hänen 
oikeuteensa saada eläkkeen lisäosa tai olennai
sesti lisäosan määrään. Näin menetellään vain 
siinä tapauksessa, että leski on tiennyt tai hä
nen olisi pitänyt tietää, että tämä toimenpide 
voi vaikuttaa lisäosaan. Sama koskee leskeä, 
joka lisäosan määräämistä varten tehdyssä ha
kemuksessa tai ilmoituksessa on tahallisesti an
tanut vääriä tietoja lisäosaan vaikuttavista tu
loista tai omaisuudesta, ja joka tämän vuoksi 
on saanut lisäosaa aiheetta tai määrältään liian 
suurena. 

Jos lainvoimoinen päätös, jolla eläkkeen li
säosa 1 momentin perusteella on evätty tai 
sitä vähennetty, myöhemmin havaitaan eläk
keensaajalle kohtuuttomaksi, eläkelaitos voi oi
kaista päätöksen. 

16 d § 
Sosiaalivakuutustoimikunnan tehtävänä on 

sen lisäksi, mitä sen tehtävistä on kansanelä
kelain 67 §:ssä säädetty, vahvistaa se vuosi
tulo, jonka perusteella lesken oikeus eläkkeen 
lisäosaan ratkaistaan. 

16 e § 
Sosiaalivakuutustoimikunnan päätös, joka 

koskee vuositulon vahvistamista, on viipymät
tä annettava hakijan tiedoksi. Päätös on hä-
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17 §. 
Tämän lain nojalla myönnettävistä etuuk

sista kansaneläkelaitokselle aiheutuvat kustan
nukset korvataan valtion varoista noudattaen 
vastaavasti, mitä on sä~idetty valtion osuuden 
suorittamisesta kansaneläkkeen tukiosakustan
nuksista kansaneläkelaitokselle, kuitenkin niin, 
että valtio suorittaa etukäteen 90 prosenttia 
maksettaviksi lähetettyjen eläkkeiden määrästä. 

18 §. 
Jollei tästä laista muuta seuraa on soveltuvin 

osin lisäksi vastaavasti voimassa, mitä kansan
eläkelain 25, 27, 32, 32 a, 35, 37-46, 67; 
69, 71-75 ja 79-88 a §:ssä sekä tukilisä
laissa ja eläkkeensaajien asumistukilaissa on 
säädetty. Jos leski on välittömästi ennen lesken
eläkkeen myöntämistä saanut sellaista kansan
eläkettä, johon kuuluu tukiosa tai jonka lisänä 
maksetaan tukilisää ja jonka suuruutta määrät
täessä on vuositulona joko kokonaan tai osit
tain otettu huomioon muun lain tai asetuksen 
tai julkisen eläkesäännön md;:ainen eläke taikka 
sitä vastaava jatkuva suoritus tai korvaus, ar
vioidaan sanottu etuus vuosituloa vahvistettaes
sa edellisen arvioimisajankohdan mukaisena, mi
käli etuuden määräytymisperusteessa ei ole 
tapahtunut muutosta, kuitenkin ottaen huo
mioon, mitä johtuu kansaneläkkeiden indeksi
sidonnaisuudesta. 

Ehdotus 

nen pyynnöstään alistettava eläkelaitoksen tar
kastettavaksi. Sitä koskeva kirjallinen pyyntö 
on annettava asianomaisen vakuutuspiirin pai
kallistoimistoon 14 vuorokauden kuluessa sen 
päivän jälkeen, jona päätös on annettu haki
jan tai hänen edustajansa tiedoksi. 

Sosiaalivakuutustoimikunnan vuositulosta te
kemä päätös on alistettava eläkelaitoksen tar
kastettavaksi, 

1) jos toimikunnan jäsen esittäessään toimi
kunnan kokouksessa eriävän mielipiteen sitä 
vaatii; ja 

2) jos toimikunta katsoo, että 16 c §:n 1 
momentin soveltaminen saattaisi tulla kysymyk
seen. 

17 § 
Tämän lain nojalla myönnettävistä etuuksis

ta kansaneläkelaitokselle aiheutuvat kustannuk
set korvataan valtion varoista noudattaen vas
taavasti, mitä on säädetty valtion osuuden suo
rittamisesta kansaneläkkeen lisäosakustannuk
sista kansaneläkelaitokselle, kuitenkin niin, että 
valtio suorittaa etukäteen 90 prosenttia mak
settaviksi lähetettyjen eläkkeiden määrästä. 

18 § 
Jollei tästä laista muuta seuraa, on sovel

tuvin osin lisäksi vastaavasti voimassa, mitä 
kansaneläkelain 35, 37-42, 42 b-46, 69-
73, 74-75, 79-83 ja 84-88 a §:ssä, kui
tenkin siten, ettei kansaneläkelain 42 b §:n 
1 momentin viimeistä virkettä sovelleta, eläk
keensaajien asumistukilaissa sekä kansaneläke
laissa säädettyjen eläkkeiden ja avustusten si
tomisesta elinkustannuksiin 8 päivänä kesä
kuuta 1956 annetussa laissa (348/56) on sää
detty. 

Tarkastuslautakunnan päätökseen tyytymätön 
voi hakea muutosta vakuutusoikeudelta myös 
16 c §:n 1 momentissa tarkoitetussa tapauk
sessa. 
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Pankki ja muu rahalaitos on myös velvolli
nen pyynnöstä antamaan eläkelaitokselle, so
siaalivakuutustoimikunnalle, tarkastuslautakun
nalle ja vakuutusoikeudelle tietoja, jotka ovat 
tarpeen lesken eläkeoikeuden tai leskeneläkkeen 
määrän selvittämiseksi. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 1983. 

Aikaisemmin myönnetty tukiosa ja tukilisä 
muutetaan 1 päivästä tammikuuta 1983 lukien 
tämän lain mukaiseksi lisäosaksi. Siltä osin 
kuin eläkelaitoksella ei tänä ajankohtana ole 
käytettävissään lisäosan määräämiseen tarvitta
via tietoja, tukiosa ja tukilisä muutetaan lisä
osaksi hakemuksesta, joka on tehtävä viimeis
tään 31 päivänä joulukuuta 1983. Aikaisemmin 
myönnetty lisäosa muutetaan 1 päivästä tammi
kuuta 1984 lukien mainittua ajankohtaa koske• 
vien säännösten mukaiseksi lisäosaksi. 

Jos lisäosa 1 päivästä tammikuuta 1983 jäi
si pienemmäksi kuin aikaisemman lain mukai· 
sen tukiosan ja tukilisän yhteismäärä, lisäasti 
maksetaan tukiosan ja tukilisän yhteismäärän 
suuruisena. Vastaavasti, jos lisäosa 1 päivästä 
tammikuuta 1984 sitä 2 momentissa tarkoite
tulla tavalla muutettaessa pienenisi, lisäosa 
maksetaan entisen suuruisena. 

Jos lisäosa on tämän lain 16 b §:ssä tarkoi
tettujen tulojen muutosten vuoksi oikaistava, 
lisäosa määräytyy oikaisupäätöksen vaimaantu
loajankohtana voimassa olevien uusien säännös
ten mukaisesti. Lisäosan pienenemisen estämi
seksi maksettavaa eläkkeen osaa ei tämän jä!~ 
keen makseta. Jos lisäosan määrä alenisi huo
limatta siitä, että lisäosan oikaisu on tehty sen 
määrään korottavasti vaikuttavan taloudellisten 
olojen muutoksen johdosta, lisäosa maksetaan 
kuitenkin entisen suuruisena. 

Kansanelä.kelain muuttamisesta annetun lain 
(588/78) voimaantulosäännöksen 9 momentin 
perusteella maksettavan vanhuudentuen tukiosa, 
;a tukilisä muutetaan 1 päivästä tammikuuta 
1983 edellä 2 ja J momentissa tarkoitetulla 
tavalla tämän lain mukaiseksi lisäosaksi ja lisä
osa määräytyy tämän lain säännösten mukai
sesti. Vanhuudentuesta on muutoin soveltuvin 
osin voimassa, mitä kansaneläkkeestä on sää
detty. Vanhuudentukeen ei kuitenkaan kuulu 
pohjaosaa. 
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Tässä laissa säädetyt markkamäärät vastaa
vat virallisen elinkustannusindeksin sitä piste
lukua, jonka mukaan vuoden 1981 maaliskuus
sa maksettavina olevien kansaneläkkeiden suu
ruus on laskettu. 

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryh
tyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin t6imen
piteisiin. 

Laki 
rintamasotilaseläkelain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 28 päivänä tammikuuta 1977 annetun rintamasotilaseläkelain (119/77} 3 S:n 2 

momentti, 6 §, 8 §:n 2 momentti, 12 §, 13 §:n 1 momentti ja 17 §, 
sellaisena kuin niistä ovat 6 § 28 päivänä maaliskuuta 1980 annetussa laissa (231/80), 8 

§:n 2 momentti 21 päivänä joulukuuta 1979 annetussa laissa ( 1011/79), sekä 
lisätään 8 §:ään uusi 5 momentti sekä lakiin uusi 11 a, 15 a: ja 15 h § seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

3 §. 
Rintamasotilaseläke myönnetään sen kunnan 

kuntaryhmän mukaisena, jossa rintamasotilas 
asuu eläkettä myönnettäessä. 

6 §. 
Jos rintamasotilaan 16 vuotta nuorempi lap

si elää samassa taloudessa hänen kanssaan tahi 
jos rintamasotilas tai hänen samassa taloudessa 
asuva puolisonsa muulla tavoin huolehtii lap
sen toimeentulosta, lasketaan rintamasotilaselä
ke siten, että 2 §:n ja 4 §:n 3 momentin 
mukaisia täysimääräisen rintamasotilaseläkkeen 
määriä korotetaan ensimmäisessä kuntaryhmäs
sä 636 markalla ja toisessa kuntaryhmässä 594 
markalla kutakin tässä pykälässä tarkoitettua 
lasta kohden. 

10 168100503V 

Ehdotus 

3 § 
Rintamasotilaseläke myönnetään sen kunta

ryhmän mukaisena, johon se kunta kuuluu, jos
sa rintamasotilas asuu eläkkeen alkamisajankoh
tana. 

6 § 
Jos rintamasotilaan tai hänen puolisonsa 16 

vuotta nuorempi lapsi elää samassa taloudessa 
hänen kanssaan, tai jos rintamasotilas tai hä
nen samassa taloudessa asuva puolisonsa muulla 
tavoin huolehtii lapsen toimeentulosta, rintama
sotilaseläke lasketaan siten, että 2 §:n ja 4 §:n 
3 momentin mukaisia täysimääräisen rintama
sotilaseläkkeen määriä korotetaan 9 72 markalla 
vuodessa kutakin tässä pykälässä tarkoitettua 
lasta kohden. 

Edellä 1 momenttia sovellettaessa pidetään 
rintamasotilaan lapsena myös sellaista aviolii
ton ulkopuolella syntynyttä lasta, johon koh
distuva elatusvelvollisuus on oikeuden päätök
sellä tai asianmukaisella sopimuksella vahvis
tettu. Sama koskee rintamasotilaan kasvattilas
ta, jonka toimeentulosta hän tai hänen s411Uis
sa taloudessa asuVfJ paolisonsa huolehtii. 
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8 § 

Jos rintamasotilas on välittömästi ennen rin
tamasotilaseläkkeen myöntämistä saanut tai jos 
rintamasotilaan puoliso saa sellaista kansanelä
kettä, johon kuuluu tukiosa tai jonka lisänä 
maksetaan tukilisää, ja jonka suuruutta mää
rättäessä on vuositulona joko kokonaan tai 
osittain otettu huomioon muun lain tai asetuk
sen tai julkisen eläkesäännön mukainen eläke 
taikka sitä vastaava jatkuva suoritus tai kor
vaus, arvioidaan sanottu etuus vuosituloa vah
vistettaessa edellisen arvioimisajankohdan mu
kaisena, mikäli etuus jatkuu entisin perustein, 
kuitenkin ottaen huomioon, mitä johtuu kan
saneläkkeiden ja rintamasotilaseläkkeiden in
deksisidonnaisuudesta. Etuuden perusteen ei 
katsota muuttuneen sen vuoksi, että työttö
myyseläke on muuttunut työkyvyttömyyseläk
keeksi. tai jompikumpi näistä eläkkeistä van
huuseläkkeeksi, elleivät eläkkeen määrään vai
kuttavat perusteet tämän johdosta ole muuttu
neet. 

12 §. 
Jos eläkkeensaajan taloudellisissa oloissa on 

tapahtunut sellainen perustavaa laatua oleva 
muutos, jolla on huomattava vaikutus rintama
sotilaseläkkeen määrään, on eläkkeen määrä 
vastaavasti oikaistava tai eläke lakkautettava. 
Asetuksella säädetään tarkemmin, mitä tarkoi
tetaan perustavaa laatua olevalla muutoksella. 
Eläkkeensaajan hakemuksesta oikaistaan rinta
masotilaseläkkeen maara, jos taloudellisissa 
oloissa on tapahtunut siihen korottavasti vai
kuttava olennainen muutos. Siitä, millaisin 
edellytyksin eläkelaitos voi korottaa rintama
sotilaseläketJtä ilman hakemusta, säädetään ase-

Jos rintamasotilas on välittömästi ennen rin
tamasotilaseläkkeen myöntämistä saanut tai jos 
rintamasotilaan puoliso saa sellaista kansanelä
kettä, johon kuuluu lisäosa ja jonka suuruutta 
määrättäessä on vuositulona joko kokonaan tai 
osittain otettu huomioon muun lain tai ase
tuksen tai julkisen eläkesäännön mukainen elä
ke taikka sitä vastaava jatkuva suoritus tai 
korvaus, tämä luetaan tuloksi entisen määräi
senä, kuitenkin ottaen huomioon, mitä johtuu 
kansaneläkkeiden ja rintamasotilaseläkkeiden 
indeksisidonnaisuudesta. Näin menetellään, jos 
etuuden määräytymisperusteissa ei ole tapah
tunut muutosta. Etuuden määräytymisperusteen 
ei katsota muuttuneen sen vuoksi, että työttö
myyseläke on muuttunut työkyvyttömyyseläk
keeksi tai jompikumpi näistä eläkkeistä on 
muuttunut vanhuuseläkkeeksi, elleivät eläkkeen 
määrään vaikuttavat perusteet tämän vuoksi ole 
muuttuneet. 

Omaisuudeksi ei lueta eläkkeensaajan tai hä
nen puolisonsa omassa käytössä olevaa asun
toa. 

11 a § 
Kun eläkkeensaaja on kuuden kuukauden 

ajan yhdenjaksoisesti asunut eri kuntaryhmään 
kuuluvassa kunnassa kuin se kunta, jonka kal
leusryhmän mukainen hänen rintamasotilaseläk
keensä on, rintamasotilaseläke muutetaan seu
raavan kuukauden alusta lukien sen kuntaryh
män mukaiseksi, johon kuuluvassa kunnassa 
hän silloin asuu. 

12 § 
Jos rintamasotilaseläkkeeseen vaikuttavat tu

lot ovat nousseet vähintään 4 000 markkaa 
verrattuna siihen tuloon, jonka perusteella rin
tamasotilaseläke on määrätty, rintamasotilas
elälekeen määrä on vastaavasti oikaistava tai 
rintamasotilaseläke lakkautettava. Rintamasoti
laseläkkeen määrä oikaistaan myös eläkkeen
saajan hakemuksesta, jos rintamasotilaseläkkee
seen vaikuttavissa tuloissa on tapahtunut rin
tamasotilaseläkkeeseen korottavasti vaikuttava 
muutos. Jos rintamasotilaseläkkeen korottami
sen edellytykset ovat eläkelaitoksen tiedossa, 
korotus voidaan myöntää hakemuksettakin. 
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tuksella. Jos rintamasotilaseläkettä määrättäessä 
on vuositulona otettu huomioon muun lain tai 
asetuksen tai julkisen eläkesäännön mukainen 
eläke taikka sitä vastaava jatkuva suoritus tai 
korvaus, arvioidaan, mikäli sanottu etuus jat
kuu entisin perustein, tämä etuus vuosituloa 
uudelleen vahvistettaessa kuitenkin edellisen 
arvioimisajankohdan mukaisena, muutoin pait
si, että siinä otetaan huomioon, mitä johtuu 
rintamasotilaselälckeiden indeksisidonnaisuudes
ta. 

Jos eläkkeensaajan perhesuhteet muuttuvat, 
on rintamasotilaseläkkeen määrä vastaavasti 
oikaistava. 

Kun elä!ckeensaaja on vuoden ajan yhden
jaksoisesti asunut kalliimpaan kuntaryhmään 
kuuluvassa kunnassa tai kunnissa kuin se kun
ta, jonka kalleusryhmän mukainen hänen rin
tamasotilaseläkkeensä on, korotetaan eläke seu
raavan eläkejakson alusta lukien sen kuntaryh
män eläkkeen mukaiseksi, johon kuuluvassa 
kunnassa hän silloin asuu. Vastaavasti alenne
taan rintamasotilaseläke eläkkeensaajan asuttua 
vuoden ajan halvempaan kuntaryhmään kuulu
vassa kunnassa tai kunnissa. 

13 §. 
Rintamasotilaseläke voidaan evätä tai sitä 

vähentää joko määräajaksi tai pysyvästi siltä: 
1) joka siirtämällä toisen hyväksi omaisuut

taan tai sitä hävittämällä tahi muulla tavalla 
on heikontanut taloudellista asemaansa siinä 
määrin, että se on vaikuttanut hänen oikeu
teensa saada rintamasotilaseläkettä tahi olen
naisesti eläkkeen määrään, kuitenkin vain siinä 
tapauksessa, että hän on tiennyt tai hänen 
olisi pitänyt tietää, että hän siten taloudellista 
asemaansa heikontamalla voi aiheuttaa sellai
sen seurauksen; tai 

2) joka rintamasotilaseläkkeen määräämistä 
varten tehdyssä hakemuksessa tai ilmoituksessa 
on tahallisesti antanut vääriä tietoja omista tai 
puolisonsa tuloista tai omaisuudesta. 

Ehdotus 

Jos rintamasotilaseläkettä määrättäessä on 
otettu huomioon muun lain tai asetuksen tai 
julkisen eläkesäännön mukainen eläke taikka 
sitä vastaava jatkuva suoritus tai korvaus, tämä 
luetaa1z rintamasotilaseläkettä uudelleen mää
rättäessä tuloksi entisen suuruisena) kuitenkin 
ottaen huomioon, mitä johtuu rintamasotilas
eläkkeiden indeksisidonnaisuudesta. Näin me
netellään) jos etuuden määräytymisperusteissa 
ei ole tapahtunut muutosta. 

] os rintamasotilaseläkkeensaajan puolisolle 
myönnetään kansaneläke tai se lakkautetaan) 
rintam,1sotilaseläkkeen määrä on vastaavasti oi
kaistava tai rintamasotilaseläke lakkautettava. 
Tällöin sovelletaan kuitenkin) mitä 1 ja 2 mo
mentissa on säädetty. 

13§ 
Rintamasotilaseläke voidaan joko määräajak

si tai pysyvästi evätä tai sitä voidaan vähen
tää) jos rintamasotilas on lahjoittanut omai
suuttaan tai muulla tavalla heikontanut talou
dellista asemaansa siinä määrin, että se on vai
kuttanut hänen oikeuteensa saada rintamasoti
laseläke tai olennaisesti sen määrään. Näin mene
tellään vain siinä tapauksessa) että rintamasoti
las on tiennyt tai hänen olisi pitänyt tietää, 
että tämä toimenpide voi vaikuttaa rintamaso
tilaseläkkeeseen. Sama koskee rintamasotilasta) 
joka rintamasotilaseläkkeen määräämistä varten 
tehdyssä hakemuksessa tai ilmoituksessa on 
tahallisesti antanut vääriä tietoja rintamasotilas
eläkkeeseen vai.kuttavista tuloista tai omaisuu
desta ja joka tämän vuoksi on saanut eläkettä 
aiheetta tai määrältään liian suurena. 
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17 §. 
Jollei tästä laista muuta seuraa, on soveltu

vin osin lisäksi voimassa, mitä kansaneläkelain 
35--40, 42--46, 67, 69--76, 79 ja 81--89 
§:ssä sekä kansaneläkelaissa säädettyjen eläk
keiden ja avustusten shomisesta elinkustannuk
siin 8 päivänä kesäkuuta 1956 annetussa laissa 
(348/56) on säädetty. 

Ehdotus 

15 a § 
Sosiaalivakuutustoimikunnan tehtävänä on 

sen lisäksi, mitä sen tehtävistä on kansaneläke
lain 67 §:ssä säädetty, vahvistaa se vuositulo, 
jonka perusteella oikeus rintamasotilaseläkkee
seen ratkaistaan. 

15 b § 
Sosiaalivakuutustoiminnan päätös, joka kos

kee vuositulon vahvistamista, on viipymättä 
annettava hakijan tiedoksi. Päätös on hänen 
pyynnöstään alistettava eläkelaitoksen tarkas
tettavaksi. Sitä koskeva kirjallinen pyyntö on 
annettava asianomaisen vakuutuspiirin paikal
listoimistoon 14 vuorokauden kuluessa sen päi
vän jälkeen, jona päätös on annettu hakijan 
tai hänen edustajansa tiedoksi. 

Sosiaalivakuutustoimikunnan vuositulosta te
kemä päätös on alistettava eläkelaitoksen tar
kastettavaksi, 

1) jos toimikunnan jäsen esittäessään toimi
kunnan kokouksessa eriävän mielipiteen sitä 
vaatii,· ja 

2) jos toimikunta katsoo, että 13 §:n 1 
momentin soveltaminen saattaisi tulla kysymyk
seen. 

17 § 
Jollei tästä laista muuta seuraa, on soveltu

vin osin lisäksi voimassa, mitä kansaneläkelain 
35, 37--40, 42, 43--46, 69--73, 74--75, 79 
--83 ja 84--88 a §:ssä sekä kansaneläkelaissa 
säädettyjen eläkkeiden ja avustusten sitomises
ta elinkustannuksiin 8 päivänä kesäkuuta 1956 
annetussa laissa (348/56) on säädetty. 

Tarkastuslautakunnan päätökseen tyytymätön 
voi hakea muutosta vakuutusoikeudelta myös 
13 §:n 1 momentissa tarkoitetussa tapauksessa. 

Pankki ja muu rahalaitos on myös velvolli
nen pyynnöstä antamaan eläkelaitokselle, so
siaalivakuutustoimikunnalle, tarkastuslautakun
nalle ja vakuutusoikeudelle tietoja, jotka ovat 
tarpeen eläkeoikeuden tai rintamasotilaseläk
keen määrän selvittämiseksi. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päiväna tammi
kuuta 1983. 

Tässä laissa säädetyt markkamäärät vastaa
vat virallisen elinkustannusindeksin sitä piste
lukua, jonka mukaan vuoden 1981 maaliskuus
sa maksettavina olevien kansaneläkkeiden suu
ruus on laskettu. 
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5. 

Laki 
kansaneläkelaissa säädettyjen eläkkeiden ja avustusten sitomisesta elinkustannuksiin 

annetun lain 1 § :n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan kansaneläkelaissa säädettyjen eläkkeiden ja 
avustusten sitomisesta elinkustannuksiin 8 päivänä kesäkuuta 1956 annetun lain (348/56) 
1 §:n 1 momentti näin kuuluvaksi: 

Voimassa oleva laki 

1 §. 
Elinkustannusten noustua tai laskettua kan

saneläkelain voimaantuloa välittömästi edeltä
neen vuosineljänneksen aikana vallinneisiin elin
kustannuksiin verrattuna on sanotun lain 26, 
27, 30 ja 33 §:ssä säädetyt rahamäärät koro
tettava tai alennettava elinkustannusten muu
toksen osoittamassa suhteessa. 

7. 

Ehdotus 

1 § 
Elinkustannusten noustua tai laskettua kan

saneläkelain ( 34 7/5 6) voimaantuloa välittö
mästi edeltäneen vuosineljänneksen aikaisiin 
elinkustannuksiin verrattuna, on sanotussa lais
sa säädetyt markkamäärät} lukuunottamatta 
3 §:n 2 momentissa} 5 §:n 1 momentissa ja 
88 §:n 2-3 momentissa olevia markkamää
riä} korotettava tai alennettava elinkustannus
ten muutoksen osoittamassa suhteessa. 

Tämä laki tulee voimt~t~n 1 päivänä tammi
kuuta 1983. 

Laki 
työntekijäin eläkelain 8 § :n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 8 päivänä heinäkuuta 1%1 annetun työnte
kijäin eläkelain 8 §:n 2 ja 5 momentti, sellaisina kuin ne ovat, 8 §:n 2 momentti 20 päi
vänä syyskuuta 1974 annetussa laissa (749/74 ), ja 5 momentti 28 päivänä maaliskuuta 1980 
annetussa laissa (232/80), näin kuuluviksi: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

8 § 

Yhteensovitusraja lasketaan yhteensovitus
perusteesta, jona 3 momentissa säädetyin poik
keuksin käytetään korkeinta peruseläkkeen pe
rusteena olevaa palkkaa. Yhteensovitusraja saa-

Yhteensovitusraja lasketaan yhteensovituspe
rusteesta, jona 3 momentissa säädetyin poik
keuksin käytetään korkeinta peruseläkkeen pe
rusteena olevaa palkkaa. Yhteensovitusraja saa-
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daan ottamalla 60 prosenttia yhteensovituspe
rusteesta ja, jos yhteensovitusperuste ylittää 
586 markkaa kuukaudessa, vähentämällä 6 pro-
senttia ylitteestä kuitenkin enintään kansan
eläkkeen perusosan määrä. Osaeläkkeenä myön
nettyä työkyvyttömyyseläkettä yhteensovitetta
essa yhteensovitusraja on 30 prosenttia yhteen
sovitusperusteesta. 

Jos saman edunjättäjän kuoleman johdosta 
edunsaajille myönnetyt tämän lain vähimmäis
ehtojen mukainen perhe-eläke, 4 momentissa 
mainittua pereseläkettä vastaava muu perhe
eläke taikka 1 momentissa mainittua muuta 
eläkettä tai jatkuvaa korvausta vastaava perhe
eläke tai jatkuva korvaus yhteensä ylittävät 
yhteensovitusrajan, vähennetään tämän lain 
mukaisesta eläkkeestä määrä, joka on yhtä suuri 
osa ylitteestä, kuin tämän lain vähimmäisehto-
jen mukainen perhe-eläke on 4 momentissa 
mainittuja pereseläkkeitä vastaavista kaikista 
perhe-eläkkeistä. Tällöin ei kuitenkaan oteta 
huomioon eläkkeeseen tai jatkuvaan korvauk
seen sisältyvää määräaikaista korotusta. Yh
teensovitusraja on 60 prosenttia perhe-eläk
keen perusteena olevan edunjättäjän eläkkeen 
2 ja 3 momentin mukaisesti lasketusta yhteen
sovitusperusteesta vähennettynä kutakin edun
saajana olevaa 16 vuotta nuorempaa lasta koh
den kansaneläkelain 27 §:ssä tarkoitettuun toi
seen kuntaryhmään kuuluvassa kunnassa puo-
liorvolle lapselle suoritettavan perhe-eläke
lain mukaisen eläkkeen määrällä sekä, jos tä
män lain mukaisena edunsaajana on myös leski, 
perhe-eläkelain mukaisen leskeneläkkeen peres
osan määrällä. Perhe-eläkelain mukaisena vä
hennyksenä ei kuitenkaan oteta huomioon enem
pää kuin 30 prosenttia yhteensovitusperustees
ta. Jos perhe-eläkettä on 7 a §:n 1 momentin 
mukaisesti pienennetty edunsaajien lukumäärän 
perusteella, alennetaan edellä sanottuja pro-
senttimääriä samassa suhteessa. 

Ehdotus 

daan ottamalla 60 prosenttia yhteensovituspe
rusteesta ja, jos yhteensovitusperuste ylittää 
586 markkaa kuukaudessa, vähentämällä 6 pro-
senttia ylitteestä kuitenkin enintään kansaneläk
keen pohjaosan määrä. Osaeläkkeenä myönnet
tyä työkyvyttömyyseläkettä yhteensovitettaessa 
yhteensovitusraja on 30 prosenttia yhteensovi
tusperusteesta. 

Jos saman edunjättäjän kuoleman johdosta 
edunsaajille myönnetyt tämän lain vähimmäis
ehtojen mukainen perhe-eläke, 4 momentissa 
mainittua pereseläkettä vastaava muu perhe
eläke taikka 1 momentissa mainittua muuta 
eläkettä tai jatkuvaa korvausta vastaava perhe
eläke tai jatkuva korvaus yhteensä ylittävät 
yhteensovitusrajan, vähennetään tämän lain mu
kaisesta eläkkeestä määrä, joka on yhtä suuri 
osa ylitteestä kuin tämän lain vähimmäisehto-
jen mukainen perhe-eläke on 4 momentissa 
mainittuja peruseläkkeitä vastaavista kaikista 
perhe-eläkkeistä. Tällöin ei kuitenkaan oteta 
huomioon eläkkeeseen tai jatkuvaan korvauk
seen sisältyvää määräaikaista korotusta. Yh
teensovitusraja on 60 prosenttia perhe-eläkkeen 
perusteena olevan edunjättäjän eläkkeen 2 ja 
3 momentin mukaisesti lasketusta yhteensovi
tusperusteesta vähennettynä kutakin edunsaa
jana olevaa 16 vuotta nuorempaa lasta koh
den perhe-eläkelain mukaan puoliorvolle suo
ritettavan lapseneläkkeen määrällä sekä, jos 
tämän lain mukaisena edunsaajana on myös 
leski, perhe-eläkelain mukaisen leskeneläkkeen 
pohjaosan määrällä. Edellä tarkoitettuna vä
hennyksenä ei kuitenkaan oteta huomioon 
enempää kuin 30 prosenttia yhteensovituspe
rusteesta. Jos perhe-eläkettä on tämän lain 
mukaisesti pienennetty edunsaajien lukumäärän 
perusteella, alennetaan edellä sanottuja prosent
timääriä samassa suhteessa. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 1983. 

Tämän lain 8 §:n 2 momentissa säädetty 
markkamäärä vastaa vuodelle 1966 vahvistet
tua palkkaindeksilukua. 
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8. 

Laki 
maatalousyrittäjien eläkelain 6 c ja 6 d § :n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 14 päivänä heinäkuuta 1969 annetun maa
talousyritltäjien eläkelain 6 c §:n 1 ja 5 momentti sekä 6 d §:n 1, 3 ja 4 momentti, 

sellaisina kuin ne ovat, 6 c §:n 1 momentti 18 päivänä kesäkuuta 1980 annetussa laissa 
( 462/80) sekä 6 c §:n 5 momentti, 6 d §:n 1, 3 ja 4 momentti 15 päivänä maaliskuuta 
1974 annetussa laissa (219/74), näin kuuluviksi: 

Voimassa oleva laki 

6 c §. 
Sukupolvenvajhdoseläkkeenä maksetaan pe

rusmäärä ja lisäosa. Eläkkeen perusmaara on 
yhtä suuri kuin se tämän lain mukainen työky
vytJtömyyseläke, joka maatalousyrittäjälle olisi 
myönnetty, jos hänellä viljelmän hallinnan siir
tymishetkellä olisi ollut oikeus täyden työkyvyt
tömyyseläkkeen saamiseen. Perusmäärän suu
ruutta määrättäessä ei kuitenkaan oteta huo
mioon sellaista oikeutta eläkkeeseen, joka pe
rustuu maatalousyrittäjän työ- tai virkasuhtee
seen taikka muuhun kuin tässä laissa tarkoi
tettuun yrittäjätoimintaan. Eläkkeen lisäosa on 
yhtä suuri kuin yksinäisen henkilön kansaneläk
keen perusosan ja täysimääräisen tukiosan yh
teenlaskettu määrä kansaneläkelain 27 §:ssä 
tarkoitetussa toisessa kuntaryhmässä sukupol
venvaihdoseläkkeen alkamisvuoden tammikuun 
1 päivänä. Jos kuitenkin maatalousyrittäjän 
aviopuolisolla myös on oikeus saada sukupol
venvaihdoseläkettä, alennetaan lisäosan määrä 
12 prosentilla. 

Mitä työntekijän eläkelain 7 c, 8 ja 8 a §:ssä 
on säädetty, on sovellettava eläkkeen perus
määrään, muuta ei sen lisäosaan. 

6d §. 
Sukupolvenvaihdoseläkettä suoritetaan viljel

män hallinnan siirtymistä seuraavan kuukauden 
alusta, ei kuitenkaan takautuvasti pitemmältä 
ajalta kuin eläkkeen hakemista seuraavaa kuu
kautta edeltäneen vuoden ajalta. Eläkkeensaa-

Ehdotus 

6 c § 
Sukupolvenvaihdoseläkkeenä maksetaan pe

rusmäärä ja täydennysosa. Perusmäärä on yhtä 
suuri kuin se tämän lain mukainen työkyvyt
tömyyseläke, joka maatalousyrittäjälle olisi 
myönnetty, jos hänelle viljelmän hallinnan siir
tymishetkellä olisi ollut oikeus täyden työ
kyvyttömyyseläkkeen saamiseen. Sen suuruut
rta määrätJtäessä ei kuitenkaan oteta huomioon 
sellaista oikeutta eläkkeeseen, joka perustuu 
maatalousyrittäjän työ- tai virkasuhteeseen taik
ka muuhun kuin tässä laissa tarkoitettuun yrit
<täjätoimintaan. Täydennysosa on yhtä suuri 
kuin kansaneläkkeen pohjaosan ja yksinäiselle 
henkilölle toisessa kuntaryhmässä maksettavan 
kansaneläkkeen lisäosan yhteenlaskettu määrä 
sukupolvenvaihdoseläkkeen alkamisvuoden en
simmäisenä päivänä. Kansaneläkkeen lisäosaan 
vaikuttavana etuutena otetaan tällöin huomioon 
ainoastaan edellä mainittu perusmäärä kansan
eläkelain 26 §:n 1 momentissa tarkoitetulla ta
valla. Jos myös maatalousyrittäjän aviopuoli
solla on oikeus saada sukupolvenvaihdoselä
kettä, alennetaan täydennysosaa 16 prosenttia. 

Mitä työntekijäin eläkelain 7 c, 8 ja 8 a §:ssä 
on säädetty, sovelletaan eläkkeen perusmäärään 
mutta ei sen täydennysosaan. 

6 d § 
Sukupolvenvaihdoseläkettä suoritetaan viljel

män hallinnan siirtymistä seuraavan kuukau
den alusta, ei kuitenkaan takautuvasti pitem
mältä ajalta kuin eläkkeen hakemista seuraa
vaa kuukautta edeltäneen vuoden ajalta. Eläk-
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jan täytttäessä 65 vuotta lakkaa sukupolven
vaihdoseläkkeen lisäosa ja perusmäärä muuttuu 
vanhuuseläkkeeksi. 

Jos sukupolvenvaihdoseläkkeen saajalle 
myönnetään kansaneläkelain mukainen työky
vyttömyyseläke, vähennetään sukupolvenvaih
doseläkkeen lisäosasta sanotun kansaneläkkeen 
määrä sellaisena kuin se on kansaneläkkeen 
alkaessa. Vähennys suoritetaan lähinnä seuraa
vasta mahdollisesta erääntymispäivästä sen jäl
keen, kun ilmoitus kansaneläkkeen myöntämi
sestä on saapunut eläkelaitokselle. Jos suku
polvenvaihdoseläkkeen saajalle myönnenty kan
saneläke lakkaa, poistetaan kansaneläkkeen 
vuoksi lisäosasta tehty vähennys kansaneläkkeen 
lakkaamista seuraavan kuukauden alusta. 

Jos sukupolvenvaihdoseläkkeen lisäosa on 
maksettu 6 c §:n 1 momentin viimeisen virk
keen mukaisesti alennettuna ja eläkkeensaajan 
aviopuoliso kuolee, poistetaan lisäosasta tehty 
alennus puolison kuolemaa seuraavan kuukau
den alusta. 

Ehdotus 

keensaajan täyttäessä 65 vuotta lakkaa suku
polvenvaihdoseläkkeen täydennysosa ja perus
määrä muuttuu vanhuuseläkkeeksi. 

Jos sukupolvenvaihdoseläkkeen saajalle 
myönnetään kansaneläkelain mukainen työky
vyttömyyseläke, sukupolvenvaihdoseläkkeen täy
dennysosa la.kkautetaan lähinnä seuraavasta 
mahdollisesta erääntymispäivästä sen jälkeen, 
kun ilmoitus kansaneläkkeen myöntämisestä on 
saapunut eläkelaitokselle. Jos sukupolvenvaih
doseläkkeen saajalle myönnetty kansaneläke 
lakkaa, aloitetaan täydennysosan maksaminen 
uudelleen kansaneläkkeen lakkaamista seuraa
van kuukauden alusta. 

Tämän lain 6 c §:n 1 momentin viimeisessä 
virkkeessä tarkoitettu alennus poistetaan puo
lison kuolemaa seuraavan kuukauden alusta. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 1983. 

Tätä lakia sovelletaan, jos viljelmän luovu
tus tapahtuu, tai eläkkeen perustuessa maa
talousyrittäjien eläkelain 6 g §:ään, siinä tar
koitettu ehdollinen päätös annetaan 1 päivänä 
tammikuuta 1985 tai sen jälkeen. 

Jos viljelmän luovutus tapahtuu tai ehdolli
nen päätös annetaan vuoden 1982 jälkeen mut
ta ennen vuotta 1985, on maatalousyrittäjien 
eläkelain 6 c §:n 1 momentin, sellaisena kuin 
se on 18 päivänä kesäkuuta 1980 annetussa 
laissa ( 462/80), neljännessä virkkeessä tarkoi
tettu lisäosan määrä 153 markkaa kuukaudessa. 

Edellä 3 momentissa säädetty markkamäärä 
vastaa vuodelle 1970 vahvistettua palkkaindek
silukua. Se tarkistetaan vuosittain siten kuin 
maatalousyrittäjien eläkelain 14 §:ssä sääde
tään. 



N:o 98 81 

9. 

Laki 
tulo- ja varallisuusverolain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 31 päivänä joulukuuta 197 4 annetun tulo- ja varallisuusverolain (1 04 3/7 4) 

36 §:n 1 momentin 1 kohta ja 57 §:n 1 momentin 3 kohta, 
näistä 57 §:n 1 momentin 3 kohta sellaisena kuin se on 25 päivänä heinäkuuta 1975 

annetussa laissa ( 607/75), 
muutetaan 11 b §:n 1 momentti, 20 §:n 6 ja 7 kohta, 22 §:n 1 momentin 12 kohta, 

36 §:n 1 momentin 5 kohta sekä 57 §:n 1 momentin 2 kohta, 
sellaisina kuin niistä ovat 17 b § :n 1 momentti päivänä kuuta 198 annetussa 

laissa ( / ), 36 §:n 1 momentin 5 kohta ja 57 §:n 1 momentin 2 kohta 19 päivänä 
joulukuuta 1980 annetussa laissa {845/80), sekä 

lisätään 20 §:ään uusi 8 ja 9 kohta, 33 §:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on muutet
tuna 25 päivänä heinäkuuta 1975 annetulla lailla (608/75) ja mainitulla 19 päivänä jou
lukuuta 1980 annetulla lailla, uusi 5 a kohta sekä lakiin uusi 36 a § seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

17b §. 
Ansiotuloksi katsotaan palkkatulo ja siihen 

verrattava henkilökohtainen tulo sekä aikai
sempaan virka- tai työsuhteeseen taikka siihen 
liittyvään vakuutukseen perustuva eläke ja 
perhe-eläke sekä maatalousyrittäjäin eläkelaissa 
( 467/69), luopumiseläkelaissa (16/74), yrit
täjien eläkelaissa ( 468/69) ja työntekijäin elä
kelain (395/61) 1 b §:ssä sekä lyhytaikaisissa 
työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain 
( 134/62) 1 a §:n 2 momentissa tarkoitettu 
eläke ja perhe-eläke. Ansiotuloksi katsotaan 
myös vahingoittuneen tai hänen oikeudenomis
tajansa pakollisen tapaturma- tai liikennevahin
koturvan nojalla saama jatkuva korvaus, elin
korko ja eläke. Metsästä tapahtuneen hankinta
kaupan tai muun siihen verrattavan myynnin 
yhteydessä verovelvollisen tekemän työn arvo 
katsotaan hänen ansiotulokseen. Verovelvolli
sen porotalouden hyväksi tekemän työn arvo 
katsotaan niin ikään hänen ansiotulokseen. 

IIE 54/81 10.4.81 

Ehdotus 

17b § 
Ansiotuloksi katsotaan palkkatulo ja siihen 

verrattava henkilökohtainen tulo, 20 §:n 8 ja 
9 kohdassa tarkoitetut tulot sekä aikaisempaan 
virka- tai työsuhteeseen taikka siihen liittyvään 
vakuutukseen perustuva eläke- ja perhe-eläke 
taikka yrittäjä- tai luottamusmiestoimintaan 
perustuva eläke ja perhe-eläke sekä maatalous
yrittäjien eläkelaissa (467 /69), luopum1seläke
laissa (16 /7 4), yrittäjien eläkelaissa ( 468/ 
69) ja työntekijäin eläkelain (395/61) 1 b 
§: ssä sekä lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien 
työntekijäin eläkelain (134/62) 1 a §:n 2 
momentissa tarkoitettu eläke- ja perhe-eläke. 
Metsästä tapahtuneen hankintakaupan tai 
muun siihen verrattavan myynnin yhteydessä 
verovelvollisen tekemän työn arvo katsotaan 
hänen ansiotulokseen. Verovelvollisen porota
louden hyväksi tekemän työn arvo katsotaan 
niin ikään hänen ansiotulokseen. 

20 § 
Veronalaista tuloa on muun ohessa: ______ .;,..._ ______ _ 

6) asunto- ja muu luontoisetu, jonka vero
velvollinen on saanut vastikkeena työstä, teh
tävästä tai palveluksesta arvioituna käypään 
arvoon sen mukaan kuin verohallitus tarkem· 
min määrää, sekä 

ll 16810050)V 

6) asunto- ja muu .luontoisetu, joka vero
velvollinen on saanut . vastikkeena työstä, teh
tävästä tai palveluksesta arvioituna käypään 
arvoon sen mukaan kuin verohallitus tarkem" 
min määrää, 
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7) muu kuin 22 § :n 1 momentin 25 koh
dassa tarkoitettu arpajaisverolain ( 259/70) 
alainen satunnainen voitto. 

Ehdotus 

. 7) muu kuin 22 §:n 1 momentin 25 koh
dassa tarkoitettu arpajaisverolain ( 259 /70) 
alainen satunnainen voitto, 

8) kansaneläkelain (34 7/5 6) mukainen poh
jaosa ja lisäosa, sekä 

9) päivä- ja äitiysraha sekä eläke ja muu 
korvaus tulojen tai elatuksen vähentymisestä, 
joka suoritetaan sairausvakuutuslain (364 /63) 
tai pakollisen tapaturma- tai liikennevahinko
turvan nojalla. 

22 § 
Veronalaiseksi tuloksi ei katsota: 

12) kansaneläkettä lisineen, perhe-eläkelain 
(38 /69) mukaista perhe-eläkettä tai koulutus
tukea eikä huoltoapulain 5 § :n mukaista ela
tusta, 

12) kansaneläkelain mukaisia kansaneläkkee
seett kuuluvia lisiä, eläkkeensaajien asumistuki
lain (591/78) mukaista asumistukea, perhe
eläkelain (38/69) mukaista perhe-eläkettä tai 
koulutustukea eikä huoltoapulain 5 § :n mu
kaista elatusta, 

33 § 
Valtionverotuksessa saa verovelvollinen vä

hentää lisäksi: 

5 a) 11 500 markkaa eläketulostaan tai, jos 
verovelvollisen kokonaistulo on tätä suurempi, 
11 500 markkaa vähennettynä 75 prosentilla 
määrästä, jolla kokonaistulo ylittää 11 500 
markkaa, enintään kuitenkin eläketulon määrä 
( v a l t i o n v e r o t u k s e n e l ä k e t u l o v ä
hennys), 

36 § 
Suurimman osan verovuodesta Suomessa 

asunut henkilö saa kunnallisverotuksessa vä
hentää: 

1) 1 000 markkaa, milloin hän ennen vero
vuoden päättymistä on täyttänyt kuusikymmen
täviisi vuotta ( vanhuusvähennys), 

5) 2 600 markkaa, jos hänellä on sairaus
desta viasta tai vammasta aiheutunut pysyvä 
haitta, jonka haitta-aste esitetyn selvityksen mu
kaan on 100 prosenttia, tai jos prosenttimäärä 
on pienempi, mutta kuitenkin vähintään .30 
prosenttia, prosenttimäärän osoittama osuus 

( 1 mom. 1 kohta kumotaan) 

5) 2 600 markkaa ansiotulos ta, ei kuiten
kaan eläketulosta, jos hänellä on sairaudesta, 
viasta tai vammasta aiheutunut pysyvä haitta, 
jonka haitta-aste esitetyn selvityksen mukaan 
on 100 prosenttia, tai jos prosenttimäärä on 
pienempi, mutta kuitenkin vähintään 30 pro-
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2 600 markasta (invalidivähennys). Jos vero
velvollinen on verovuonna saanut pakolliseen 
eläketurvaan perustuvaa työkyvyttömyyseläket
tä, katsotaan hänen haitta-asteensa ilman eri 
selvitystä 100 prosentiksi, jos eläke on myön
netty osaeläkkeenä, jollei verovelvollisen haitta
asteen esitetyn selvityksen perusteella katsota 
olevan suurempi. Verovelvollinen säilyttää oi
keutensa työkyvyttömyyseläkkeen mukaiseen 
invalidivähennykseen senkin jälkeen, kun työ
kyvyttömyyseläke on muuttunut vanhuuseläk
keeksi. Asetuksella voidaan antaa määräyksiä 
mistä perusteista, joiden . mukaan haitta-aste 
määritellään sekä invalidivähennyksen saami
seksi esitettävästä selvityksestä. 

Ehdotus 

senttia, prosenttimäärän osoittama osuus 2 600 
markasta (invalidivähennys). Asetuksella voi
daan antaa määräyksiä niistä perusteista, joi
den mukaan haitta-aste määritellään sekä inva
lidivähennyksen saamiseksi esitettävästä selvi
tyksestä. 

36 a § 
Suurimman osan verovuodesta Suomessa 

asunut henkilö saa lisäksi eläketulostaan vä
hentää k u n n a ll i s v e r o t u k s e n e 1 ä k e
t u l o v ä h e n n y k sen. Vähennyksen perus
määrä on 14 700 markkaa. Jos verovelvollisen 
kokonaistulo ylittää 20 700 markan rajan, vä
hennetään perusmäärästä rajan ylittävä koko
naistulon määrä. Jos molemmat puolisot saavat 
kansaneläkettä, on kummallekin heistä myön
nettävän kunnallisverotuksen eläketulovähen
nyksen perusmäärä 12 200 markkaa ja raja 
18 900 markkaa. Eläketulovähennys saadaan 
tehdä korkeintaan eläketulon suuruisena. 

57 § 
Verovelvollisen henkilön, joka suurimman 

osan verovuodesta on asunut Suomessa, tulo
verosta vähennetään: 

--------------
2) jos hänellä on oikeus 36 §:lt 1 momen

tin 5 kohdan mukaiseen invalidivähennykseen, 
660 markkaa, milloin hänen sanotussa lainkoh
dassa tarkoitettu haitta-asteensa on 100 pro
senttia, tai jos prosenttimäärä on pienempi, 
mutta kuitenkin vähintään 30 prosenttia, pro
senttimäärän osoittama osuus 660 markasta, 
sekä 

2) 660 markkaa, jos hänellä on sairaudesta, 
viasta tai vammasta aiheutunut pysyvä haitta, 
jonka haitta-aste esitetyn selvityksen mukaan 
on 100 prosenttia, tai jos prosenttimäärä on 
pienempi, mutta kuitenkin vähintään 30 pro
senttia, prosenttimäärän osoittama osuus 660 
markasta (valtionverotuksen invalidivähennys). 
Jos verovelvollinen on verovuonna saanut pa
kolliseen eläketurvaan perustuvaa työkyvyttö
myyseläkettä, katsotaan hänen haitta-asteensa 
ilman eri selvitystä 100 prosentiksi, jos eläke 
on myönnetty täytenä, ja 50 prosentiksi, jos se 
on myönnetty osaeläkkeenä, jollei verovelvol
lisen haitta-asteen esitetyn selvityksen perus-
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3) jos hänellä on oikeus 36 §:n 1 momen
tin 1 kohdan mukaiseen vanhuusvähennykseen, 
100 markkaa. 

Ehdotus 

teella katsota olevan suurempi. Verovelvollinen 
säilyttää oikeutensa työkyvyttömyyseläkkeen 
mukaiseen invalidivähennykseen senkin jälkeen, 
kun työkyvyttömyyseläke on muuttunut van
huuseläkkeeksi. Asetuksella voidaan antaa mää
räyksiä niistä perusteista, joiden mukaan haitta
aste määritellään, sekä invalidivähennyksen saa· 
miseksi esitettävästä selvityksestä. 

( 1 mom. 3 kohta kumotaan) 

Tilmä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 1983. Sitä sovelletaan ensimmäisen ker
ran vuodelta 1983 toimiteltavassa verotuksessa. 


