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Hallituksen esity,-s Eduskunnalle laiksi lllpsilisälaia 1 .iA lat 
§:n muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTö 

Esityksessä ehdotetaan lapsilisiä korotetta· 
viksi 1 päivästä huhtikuuta 1983 lukien 15 
prosentilla. Lisäksi lapsilisän porrastusta kol
mannesta. ja neljännestä lapsesta nostetaan ja; 
viidennen ja sitä seuraavan lapsen osalta määri
tellään uutena lapsilisän suuruus. Esityksellä 

korvataan 1 päivästä lokakuuta 1983 jo hy
väksytty lapsilisien 8 prosentin korotus. 

Esitys perustuu valtioneuvoston 16 päivänä 
marraskuuta 1982 tekemään periaatepäätök
seen eräistä talous- ja sosiaalipoliittisi~ta toi
menpiteistä. 

PERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne ja 
ehdotetut muutokset 

Lapsilisien määrät ovat tällä hetkellä ensim
mäisestä lapsesta 1 632, toisesta lapsesta 1 888, 
kolmannesta lapsesta 2 200 sekä neljännestä 
ja kustakin seuraavasta lapsesta 2 804 mark
kaa vuodessa. Kolme vuotta nuoremmasta lap
sesta suoritettavan korotetun lapsilisän määrä 
on tällä hetkellä 940 markkaa vuodessa. 

Valtioneuvosto teki 16 päivänä marraskuuta 
1982 periaatepäätöksen eräistä kotitalouksien 
ostovoimaa tukevista toimenpiteistä. Päätöksen 
mukaan lapsilisiä korotetaan 1 päivästä huhti
kuuta 1983 lukien 15 prosentilla. Korotus kor
vaisi vuoden 1983 tulo- ja menoarvioesityk
sessä olevan 8 prosentin korotuksen. Lisäksi 
lapsilisän määräytymisperusteita muutettaisiin 
samasta ajankohdasta lukien siten, että kol
mannesta lapsesta myönnettävä lapsilisä nousee 
100 markalla vuodessa ja neljännestä lapsesta 
myönnettävä lapsilisä 200 markalla vuodessa. 
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Edelleen lapsilisä porrastettaisiin viidennen ja. 
kunkin seuraavan lapsen osalta korottamalla. 
lapsilisää 900 markalla vuodessa. 

Kuluvan vuoden tulo- ja menoarvioon liit
tyvä laki lapsilisälain 1 ja 1 a § :n muuttami
sesta (49/83) on annettu 14 päivänä tammi
kuuta 1983. Sen mukaan lapsilisiä olisi koro
tettu 8 prosentilla 1 päivästä lokakuuta 1983 
lukien. 

Valtioneuvoston tekemän periaatepäätöksen 
mukaisesti lapsilisien määriä ehdotetaan nyt 
korotettavaksi 1 päivästä huhtikuuta 1983 lu
kien 15 prosentilla ja lisäksi lapsilisien porras
tusta ehdotetaan nostettavaksi kolmannesta 
lapsesta viidenteen lapseen siten kuin tehty 
päätös edellytti. 

Muutoksen jälkeen tulisivat lapsilisien mää
rät olemaan ensimmäisestä lapsesta 1 876 
markkaa, toisesta lapsesta 2 172 markkaa, kol
mannesta lapsesta 2 632 markkaa, neljännestä 
lapsesta 3 424 markkaa sekä viidennestä ja 
kustakin seuraavasta lapsesta 4 124 .narkkaa 
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vuodessa. Kolme vuotta nuoremmasta lapsesta 
suoritettavan lapsilisän markkamäärä tulisi eh
dotuksen mukaan olemaan 1 080 markkaa vuo
dessa. 

2. E s i t y k s e n ta 1 o u d e 11 i s et 
vaikutukset 

Esityksen mukaisesta 15 prosentin lapsilisien 
'korotuksesta 1 päivästä huhtikuuta 1983 lukien 
aiheutuu lisäkustannuksia vuoden 1983 aikana 
noin 185 miljoonaa markkaa. Lisäksi lapsiluvun 
mukaisen porrastuksen muuttamisesta aiheutuu 

kuluvana vuonna noin 13 miljoonan markan 
kustannukset. Yhteensä esityksen lisäkustan
nukset vuonna 1983 ovat noin 198 miljoonaa 
markkaa. 

3. Voimaan t u 1 o 

Laki ehdotetaan saatettavaksi voimaan 1 päi
vänä huhtikuuta 1983. Sillä korvataan 14 päi
vänä tammikuuta 1983 annettuun lakiin ( 49/ 
83) perustuvat lapsilisien korotukset. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 

Laki 
lapsilisälain 1 ja 1 a §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 22 päivänä heinäkuuta 1948 annetun lapsi
lisälain 1 §:n 2 momentti ja 1 a §, sellaisina kuin ne ovat 14 päivänä tammikuuta 1983 
annetussa laissa ( 49/83), näin kuuluviksi: 

1 § 

Lapsilisän määrä on 1 876 markkaa vuodes
sa. Jäljempänä 3 §:ssä mainitun, lapsilisän nos
tamiseen oikeutetun henkilön toisesta lapsesta 
on lapsilisän määrä kuitenkin 2 172 markkaa 
vuodessa, kolmannesta lapsesta 2 632 markkaa 
vuodessa, neljännestä lapsesta 3 424 markkaa 
Vuodessa sekä viidennestä ja kustakin seuraa
vasta lapsesta 4 124 markkaa vuodessa, paitsi 
milloin lapsi on 6 §: ssä tarkoitetulla tavalla 
hoidettavana laitoksessa. 

Helsingissä 25 päivänä tammikuuta 1983 

1 a § 
Lapsilisä suoritetaan 1 §:n mukaan lapsili

sään oikeutetusta, kolmea vuotta nuoremmas
ta lapsesta korotettuna 1 080 markalla vuo
dessa. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä huhti
kuuta 1983. 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Ministeri Marjatta Väänänen 
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Liite 

Laki 
lapsilisälain 1 ja 1 a §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 22 päivänä heinäkuuta 1948 annetun lapsi
lisälain 1 §:n 2 momentti ja 1 a §, sellaisina kuin ne ovat 14 päivänä tammikuuta 1983 
annetussa laissa (49/83), näin kuuluviksi: 

Voimassa oleva laki 

1 § 

Lapsilisän määrä on 1 7 64 markkaa vuodes
sa. Jäljempänä 3 §:ssä mainitun, lapsilisän nos
tamiseen oikeutetun henkilön toisesta lapsesta 
on lapsilisän määrä kuitenkin 2 040 markkaa 
vuodessa, kolmannesta lapsesta 2 3 7 6 markkaa 
vuodessa sekä neljännestä ja kustakin seuraa
vasta lapsesta 3 028 markkaa vuodessa, paitsi 
milloin lapsi on 6 §: ssä tarkoitetulla tavalla 
hoidettavana laitoksessa. 

1 a § 
Lapsilisä suoritetaan 1 § :n mukaan lapsili

sään oikeutetusta, kolmea vuotta nuoremmas
ta lapsesta korotettuna 1 016 markalla vuo
dessa. 

Ehdotus 

1 § 

Lapsilisän määrä on 1 876 markkaa vuodes
sa. Jäljempänä 3 § :ssä mainitun, lapsilisän nos
tamiseen oikeutetun henkilön toisesta lapsesta 
on lapsilisän määrä kuitenkin 2 172 markkaa 
vuodessa, kolmannesta lapsesta 2 632 markkaa 
vuodessa, neljännestä lapsesta 3 424 markkaa 
vuodessa sekä viidennestä ja kustakin seuraa
vasta lapsesta 4 124 markkaa vuodessa, paitsi 
milloin lapsi on 6 §: ssä tarkoitetulla tavalla 
hoidettavana laitoksessa. 

1 a § 
Lapsilisä suoritetaan 1 § :n mukaan lapsili

sään oikeutetusta, kolmea vuotta nuoremmas
ta lapsesta korotettuna 1 080 markalla vuo
dessa. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä huhti
kuuta 1983. 




