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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rintamasotilaseläkelain 
muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan parannettavaksi hei
koimmassa taloudellisessa asemassa olevien rinta
maveteraanien asemaa. Täysimääräinen rintama
sotilaseläke koeotettaisiin vastaamaan kansaneläk
keen pohjaosan ja lisäosan sekä kansaneläkkeen
saajalle maksettavan rintamalisän yhteismäärää. 
Rintamasotilaseläkkeen tulosidonnaisuus ehdote
taan porrastettavaksi siten, että tulojen vaikutus 
on joko 70 tai 50 % vuositulon määrästä riip
puen. Täysimääräiseen rintamasotilaseläkkeeseen 
oikeuttava tuloraja alennettaisiin vastaamaan 
kansaneläkkeen lisäosassa sovellettavaa markka
maaraa. Rintamasotilaseläkelakia ehdotetaan 
muutettavaksi myös siten, että puolison työtulot 
eivät vaikuttaisi rintamasotilaseläkkeen määrään 
niissä tapauksissa, joissa puoliso ei ole eläkkeen
saaJa. 

Esityksessä ehdotetaan lisäksi, että kansaneläk
keensaajalle maksettava rintamalisä voitaisiin 
myöntää myös Suomessa asuvalle ulkomaan kan
salaiselle. 

Rintamasotilaseläkkeeseen ehdotetut muutok
set parantaisivat noin 12 000 rintamaveteraanin 
asemaa. Rintamalisän myöntämisperusteiden laa
jennus koskisi noin 400 kansaneläkkeensaajaa. 
Valtiolle muutoksista aiheutuisi noin 40 miljoo
nan markan vuotuiset lisäkustannukset, joista 
rintamalisäkustannukset olisivat vajaa miljoona 
markkaa. Vuonna 1985 lisäkustannukset olisivat 
noin 20 miljoonaa markkaa. 

Uudistus on tarkoitus saattaa voimaan 1 päivä
nä heinäkuuta 1985. 

PERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne 

1.1. Rintamasotilaseläke 

Rintamasotilaseläkelain (119/77) 1 §:n mu
kaan voidaan rintamasotilaseläke myöntää sellai
selle rintamasotilaalle tai rintamapalvelukseen 
osallistuneelle naiselle, joka on Suomen kansalai
nen ja jolle on annettu rintamasotilas- tai rinta
mapalvelustunnus. 

Rintamasotilaseläke on tulosidonnainen eläke. 
Sitä maksetaan tulojen ja omaisuuden määrästä 
riippuen 5 5-64-vuotiaalle rintamasotilaalle tai 
rintamapalvelukseen osallistuneelle naiselle, joka 
ei saa kansaneläkettä, leskeneläkkeen jatkoeläket-
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tä eikä invalidirahaa. Alle 60-vuotiaalta rintama
sotilaalta ja rintamapalvelukseen osallistuneelta 
naiselta edellytetään lisäksi, ettei hän alentuneen 
työkykynsä vuoksi pysty tekemään tai saamaan 
hänelle sopivaa toimeentuloa turvaavaa työtä. 

Vuositulolla, jonka perusteella oikeus rintama
sotilaseläkkeeseen vahvistetaan, tarkoitetaan sitä 
tosiasiallista tuloa, jota hakijan tai jos hän on 
naimisissa, puolisoiden voidaan kohtuullisen ar
vion mukaan edellyttää jatkuvasti vuosittain saa
van. Lisäksi vuosituloksi luetaan 10 % siitä mää
rästä, jolla omaisuuden arvo ylittää yksinäisellä 
192 500 markkaa ja naimisissa olevalla puolisoi
den yhteenlaskettu omaisuus 284 900 markkaa. 
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Vuosituloksi luetaan kaikki jatkuvat rahana 
saatavat tai rahanarvoiset etuudet kuten työ- ja 
yrittäjätulo, maatalousyrittäjätulo, eläkkeet ja 
korvaukset sekä omaisuudesta saatavat tulot, jol
lei niitä rintamasotilaseläkelain 8 § :n 3 ja 4 
momentin perusteella ole kokonaan tai osittain 
jätettävä huomioon ottamatta rintamasotilas
eläkettä määrättäessä. Jos rintamasotilaseläkkeen
saajanpuoliso ei saa kansaneläkettä eikä rintama
sotilaseläkettä, hänen työtulonsa vaikuttaa puoli
son eläkkeeseen vain siltä osin kuin se ylittää 
1 966 markkaa kuukaudessa. 

Rintamasotilaseläke maksetaan täysimääräise
nä, kun rintamasotilaseläkettä varten vahvistettu 
vuositulo ei ylitä rintamasotilaseläkelain 4 §: ssä 
säädettyä markkamäärää. Tämä tuloraja on yksi
näisellä henkilöllä 603 markkaa ja naimisissa 
olevalla 966 markkaa kuukaudessa. 

Täysimääräinen rintamasotilaseläke on yksinäi
sellä rintamasotilaana tai rintamapalvelukseen 
osallistuneella naisella ensimmäisessä kuntaryh
mässä 1 219 markkaa ja toisessa kuntaryhmässä 
1 148 markkaa kuukaudessa. Eläke on samansuu
ruinen myös silloin, kun naimisissa olevan rinta
masotilaseläkkeensaajan puoliso ei saa kansanelä
kettä eikä rintamasotilaseläkettä. Jos molemmat 
puolisot saavat rintamasotilaseläkettä tai toinen 
puolisoista saa kansaneläkettä, rintamasotilas
eläke on täysimääräisenä 80 % eläkkeen täydestä 
määrästä. Rintamasotilaseläkettä korotetaan 104 
markalla kuukaudessa kutakin alle 16-vuotiasta 
lasta kohti. 

Kun vuositulo ylittää täysimääräiseen rintama
sotilaseläkkeeseen oikeuttavan tulorajan, eläk
keestä vähennetään puolet vuositulon ja tulora
jan erotuksesta. Jos puoliso saa kansaneläkettä tai 
rintamasotilaseläkettä, vähennetään neljännes 
puolisoiden vuositulon ja tulorajan erotuksesta. 

Rintamasotilaseläkkeen antamaa toimeentulo
turvaa on yleisesti pidetty riittämättömänä. 
Myöskään vuoden 1982 heinäkuun alusta voi
maan tullut rintamaveteraanien varhaiseläkelaki 
(13/82) ei ole siihen myöhemmin tehtyine pa
rannuksineenkaan kaikissa tapauksissa taannut 
rintamaveteraaneille tyydyttävää toimeentulotur
vaa. 

Kansaneläkejärjestelmän kokonaisuudistuksella 
parannetaan vanhuuseläkeiän saavuttaneiden ja 
työkyvyttömyys- tai työttömyyseläkettä saavien 
rintamaveteraanien eläketurvaa. Heikkoon talou
delliseen asemaan ovat kuitenkin edelleen jää
neet pelkän rintamasotilaseläkkeen varassa elävät 
veteraanit. Rintamasotilaseläkkeen alhaisen tason 
lisäksi epäoikeudenmukaisena on pidettävä sitä, 

että työssä olevan puolison työtulot pienentävät 
rintamasotilaseläkkeensaaj an eläkettä. 

1.2. Rintamalisä 

Kansaneläkkeen saajalle, jolle on annettu rin
tamasotilas-, rintamapalvelus- tai veteraanitun
nus, maksetaan rintamasotilaseläkelain 9 §:n mu
kaan rintamalisää, jonka suuruus on 139 markkaa 
kuukaudessa. 

Rintamalisä myönnetään vain kansaneläkettä 
saavalle Suomen kansalaiselle. Sen sijaan ulko
maan kansalainen ei voi sitä saada. Epäkohtana 
onkin pidettävä sitä, että vaikka veteraani on 
Suomen kansalaisena osallistunut vuosien 1939-
1945 sotiin hänellä muun maan kansalaisuuden 
saavutettuaan ei ulkomaalaisena ole enää oikeut
ta rintamalisään, vaikka hän asuisi Suomessa. 

2. Ehdotetu t muutokset 

2 .1. Rintamasotilaseläke 

Edellä olevan perusteella ehdotetaan rintama
sotilaseläkejärjestelmän kehittämistä siten, että 
pyrittäisiin erityisesti heikossa taloudellisessa ase
massa olevien rintamaveteraanien eläketurvan pa
rantamiseen. Tämä toteutettaisiin korottamalla 
rintamasotilaseläke vastaamaan kansaneläkkeen 
ja rintamalisän yhteismäärää. Toisaalta rintama
sotilaseläke ei saisi nousta maksettavaa kansanelä
kettä suuremmaksi. Rintamasotilaseläke säilyisi 
edelleen verovapaana ja tulosidonnaisena eläk
keenä. 

Täysimääräinen rintamasotilaseläke korotettai
siin vastaamaan kansaneläkkeen pohjaosan ja 
lisäosan sekä kansaneläkkeeseen maksettavan rin
tamalisän yhteismäärää. Lisäosan markkamääränä 
pidettäisiin tällöin kansaneläkeuudistuksen II B
vaiheen mukaista, vuoden 1984 tammikuun taso
korotuksen jälkeistä määrää. Täysimääräinen rin
tamasotilaseläke olisi tällöin yksinäisellä henkilöl
lä ensimmäisessä kuntaryhmässä 1 771 markkaa 
kuukaudessa. Tulouoman tai aivan pienituloisen 
rintamasotilaseläkkeensaajan kohdalla muutos 
korottaisi rintamasotilaseläkettä yli 500 markalla 
kuukaudessa. 

Edellä selostettujen tavoitteiden saavuttami
seksi myös rintamasotilaseläkkeen tulosidonnai
suusjärjestelmää muutettaisiin alentamalla täy
teen rintamasotilaseläkkeeseen oikeuttavaa tulo-
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rajaa ja määrittelemällä tulosidonnaisuusprosent
ti uudelleen. 

Tuloraja, josta lähtien täysimääräinen rintama
sotilaseläke alkaisi pienentyä, alennettaisiin vas
taamaan kansaneläkkeen lisäosan tulorajaa. Tulo
raja olisi näin ollen 157 markkaa kuukaudessa. 
Kuten lisäosassakin, tuloraja olisi sama eläkkeen
saajaa perhesuhteista riippumatta. Rintamasoti
laseläkkeen tulosidonnaisuus määriteltäisiin kak
sivaiheiseksi siten, että tulosidonnaisuusprosentti 
muuttuisi eläkkeensaajan tulojen noustessa. Yk
sinäisellä henkilöllä tulosidonnaisuus olisi 70 % 
21 590 markan vuositulorajaan saakka, jonka 
jälkeen tulosidonnaisuus olisi 50 %. Jos molem
mat puolisot olisivat eläkkeensaajia, olisi tulosi
donnaisuusprosentti 35 aina 30 620 markan vuo
situloon saakka, jonka jälkeen se olisi 25. Jos 
puoliso ei saa kansaneläkettä eikä rintamasotilas
eläkettä, tulosidonnaisuus muuttuisi 70 % :sta 
50 % :ksi vuositulon ylittäessä 10 710 markkaa. 

Esityksessä ehdotetaan, ettei puolison työtulo 
vaikuttaisi lainkaan toiselle puolisolle maksetta
van rintamasotilaseläkkeen määrään. Tällöin kui
tenkin edellytetään, että työtuloja saava puoliso 
ei itse saa kansaneläkettä eikä rintamasotilas
eläkettä. Työtulon etuoikeuden myöntäminen ei 
ole perusteltua rintamasotilaseläkejärjestelmän 
tulosidonnaisuusperiaatteen huomioon ottaen, 
jos kumpikin puoliso saa eläkettä. 

2. 2. Rintamalisä 

Rintamasotilaseläkelakia ehdotetaan muutetta
vaksi lisäksi siten, että rintamalisää alettaisiin 
maksaa myös kansaneläkettä saavalle Suomessa 
asuvalle ulkomaan kansalaiselle. Muilta osin rin
tamalisän myöntämisedellytykset säilyisivät en-

nallaan. Tällaisen henkilön muutettua ulkomail
le rintamalisän maksamiseen sovellettaisiin kan
saneläkelain 41 §:n säännöksiä, joiden mukaan 
kansaneläkelaitos päättäisi eläkkeen maksamises
ta ulkomaille. 

3. Esityksen taloudelliset vaiku
tukset 

Edellä esitetyt muutokset parantatstvat noin 
11 000 rintamasotilaseläkkeen saajan asemaa ja 
toisivat järjestelmän piiriin noin 1 000 uutta 
eläkkeensaajaa. Rintamalisän myöntämisperustei
den laajennus parantaisi noin 400 kansaneläk
keensaajaa asemaa. Muutoksista aiheutuneet 
vuotuiset lisäkustannukset olisivat nykyisessä ta
sossa arvioituna noin 40 miljoonaa markkaa, 
mistä rintamalisää koskevan muutoksen osuus 
olisi vajaa miljoona markkaa. Vuonna 1985 lisä
kustannukset olisivat noin 20 miljoonaa mark
kaa. Kustannuksista vastaisi valtio. 

Kaikki tämän hallituksen esityksen perusteluis
sa olevat markkamäärät vastaavat 1 päivänä tam
mikuuta 1984 voimaan tulleen kansaneläke
indeksin pistelukua 770. Lakiehdotuksen mark
kamäärät vastaavat 1 päivänä lokakuuta 1976 
voimaan tulleen kansaneläkeindeksin pistelukua 
393. 

4. Voimaan tulo 

Ehdotetut muutokset on tarkoitus saattaa voi
maan 1 päivänä heinäkuuta 1985. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskun
nan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 
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Laki 
rintamasotilaseläkelain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 28 päivänä tammikuuta 1977 annetun rintamasotilaseläkelain (119/77) 8 §:n 4 

momentti, sellaisena kuin se on 30 päivänä joulukuuta 1982 annetussa laissa (1084/82), ja 
muutetaan 1 §:n 3 momentti, 2 §, 3 §:n 1 momentti, 4 ja 5 §, 6 §:n 1 momentti ja 8 §:n 3 

momentin 4 ja 8 kohta sekä 17 §:n 1 momentti, 
sellaisina kuin niistä ovat 2 ja 4 § 7 päivänä tammikuuta 1982 annetussa laissa (20/82), 3 §:n 1 

momentti ja 17 §:n 1 momentti 5 päivänä helmikuuta 1982 annetussa laissa (106/82) sekä 6 §:n 1 
momentti ja 8 §:n 3 momentin 4 kohta mainitussa 30 päivänä joulukuuta 1982 annetussa laissa, sekä 

lisätään 8 §:n 3 momenttiin, sellaisena kuin se on osittain muutettuna 30 päivänä joulukuuta 1980 
ja 23 päivänä heinäkuuta 1982 annetuilla laeilla (1085/80 ja 575/82) sekä mainituilla 5 päivänä 
helmikuuta ja 30 päivänä joulukuuta 1982 annetuilla laeilla, uusi 12 kohta seuraavasti: 

1 § 

Rintamasotilaseläke ja rintamalisä myönnetään 
Suomen kansalaiselle. Rintamalisään on oikeus 
myös Suomessa asuvalla ulkomaan kansalaisella. 

2 § 
Rintamasotilaalle ja rintamapalvelukseen osal

iistuneelle naiselle, joka on täyttänyt 55 vuotta 
mutta ei 60 vuotta ja joka ei alemoneen työky
kynsä vuoksi pysty tekemään tai saamaan hänelle 
sopivaa toimeentuloaan turvaavaa työtä, samoin 
kuin rintamasotilaalle ja rintamapalvelukseen 
osallistuneelle naiselle, joka on täyttänyt 60 vuot
ta mutta ei 65 vuotta, maksetaan rintamasotilas
eläkettä, jonka täysi määrä vuodessa on ensim
mäisessä kuntaryhmässä 10 848 markkaa ja toi
sessa kuntaryhmässä 10 416 markkaa. 

Rintamasotilaalle tai rintamapalvelukseen osal
iistuneelle naiselle, jonka puoliso saa rintamasoti
laseläkettä tai kansaneläkettä, maksetaan rinta
masotilaseläkettä, joka täysimääräisenä on 80 
prosenttia 1 momentissa säädetyistä markkamää
ristä. 

3 § 
Rintamasotilaseläke myönnetaan sen kunnan 

kuntaryhmän mukaisena, jossa eläkkeenhakija 
asuu eläkkeen alkamisajankohtana. 

4 § 
Rintamasotilaseläke maksetaan tayslmaaräise

nä, jos henkilön vuositulo tai, jos hän on naimi
sissa, puolisoiden vuositulo ei ylitä 960 markkaa. 

5 § 
Jos vuositulo ylittää 4 § :ssä säädetyn tulorajan, 

mutta ei ylitä 11 020 markkaa, täysimääräisestä 
rintamasotilaseläkkeestä vähennetään 70 prosent
tia tulorajan ylittävästä vuositulon osasta. Jos 
vuositulo ylittää 11 020 markkaa, tämän tulon 
mukaan määräytyvästä rintamasotilaseläkkeen 
maarasta vähennetään 50 prosenttia 11 020 
markkaa ylittävästä osasta. 

Jos rintamasotilaseläkkeensaaja on naimisissa 
eikä hänen puolisonsa saa rintamasotilaseläkettä 
eikä kansaneläkettä, edellä 1 momentissa mainit
tu markkamäärä on 5 470 markkaa. 

Jos molemmat puolisot saavat rintamasotilas
eläkettä tai toinen puolisoista saa rintamasotilas
eläkettä ja toinen kansaneläkettä ja vuositulo 
ylittää 4 §:ssä säädetyn tulorajan, mutta ei ylitä 
15 630 markkaa, täysimääräisestä rintamasotilas
eläkkeestä vähennetään 35 prosenttia tulorajan 
ylittävästä vuositulon osasta. Jos vuositulo ylittää 
15 630 markkaa, tämän tulon mukaan määräyty
västä rintamasotilaseläkkeen määrästä vähenne
tään 25 prosenttia 15 630 markkaa ylittävästä 
osasta. 

Rintamasotilaseläkettä ei myönnetä, jos sen 
määrä kuukaudessa jäisi pienemmäksi kuin 20 
markkaa . 

6 § 
Jos rintamasotilaan tai rintamapalvelukseen 

osallistuneen naisen tai hänen puolisonsa 16 
vuotta nuorempi lapsi elää samassa taloudessa 
hänen kanssaan tahi jos rintamasotilas tai rinta
mapalvelukseen osallistunut nainen tahi hänen 
samassa taloudessa asuva puolisonsa muulla ta
voin huolehtii lapsen toimeentulosta, lasketaan 
rintamasotilaseläke siten, että 2 §:n mukaisia 
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täysimääräisen rintamasotilaseläkkeen määriä ko
rotetaan 636 markalla vuodessa kutakin tässä 
pykälässä tarkoitettua lasta kohden. 

8 § 

Vuosituloksi ei lueta: 

4) toimeentulotukea; 

8) avioliitosta johtuvan elatusvelvollisuuden 
perusteella annettua elatusta eikä sukulaisuus- tai 
lankoussuhteen taikka sellaiseen suhteeseen ver
rattavan muun syyn takia vapaaehtoisesti annet
tua elatusta tai avustusta, mikäli sen määrä 
yhdessä muiden huomioon otettavien tulojen 
kanssa ei sanottavasti ylitä sosiaalihuoltolain mu
kaan omaiselle annettavan elatuksen määrää; 

12) rintamasotilaseläkkeensaajan puolison työ
tuloa, jos puoiiso ei saa kansaneläkettä eikä 
rintamasotilaseläkettä. 

Helsingissä 6 päivänä huhtikuuta 1984 

17 § 
Jollei tästä laista muuta seuraa, on soveltuvin 

osin lisäksi voimassa, mitä kansaneläkelain 35, 
37-42, 43, 44-46, 69-73, 74-75, 79-83 ja 
84-88 a §:ssä sekä kansaneläkelaissa säädettyjen 
eläkkeiden ja avustusten sitomisesta elinkustan
nuksiin 8 päivänä kesäkuuta 1956 annetussa 
laissa (348/56) on säädetty. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuu
ta 1985. 

Aikaisemmin myönnetty rintamasotilaseläke 
muutetaan 1 päivästä heinäkuuta 1985 tämän 
lain mukaiseksi rintamasotilaseläkkeeksi. 

Tässä laissa säädetyt markkamäärät vastaavat 
virallisen elinkustannusindeksin sitä pistelukua, 
jonka mukaan lokakuussa 1976 maksettavina ole
vien kansaneläkkeiden suuruus on laskettu. 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Sosiaali- Ja terveysministeri Eeva Kuuskoski-Vikatmaa 
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Liite 

Laki 
rintamasotilaseläkelain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 28 päivänä tammikuuta 1977 annetun rintamasotilaseläkelain (119/77) 8 §:n 4 

momentti, sellaisena kuin se on 30 päivänä joulukuuta 1982 annetussa laissa (1084/82), ja 
muutetaan 1 §:n 3 momentti, 2 §, 3 §:n 1 momentti, 4 ja 5 §, 6 §:n 1 momentti ja 8 §:n 3 

momentin 4 ja 8 kohta sekä 17 §:n 1 momentti, 
sellaisina kuin niistä ovat 2 ja 4 § 7 päivänä tammikuuta 1982 annetussa laissa (20/82), 3 §:n 1 

momentti ja 17 §:n 1 momentti 5 päivänä helmikuuta 1982 annetussa laissa (106/82) sekä 6 §:n 1 
momentti ja 8 §:n 3 momentin 4 kohta mainitussa 30 päivänä joulukuuta 1982 annetussa laissa, sekä 

lisätään 8 §:n 3 momenttiin, sellaisena kuin se on osittain muutettuna 30 päivänä joulukuuta 1980 
ja 23 päivänä heinäkuuta 1982 annetuilla laeilla (1085/80 ja 575/82) sekä mainituilla 5 päivänä 
helmikuuta ja 30 päivänä joulukuuta 1982 annetuilla laeilla, uusi 12 kohta seuraavasti: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

1 § 

Rintamasotilaseläke ja rintamalisä myönnetään 
vain Suomen kansalaiselle. 

2 § 
Rintamasotilaalle ja rintamapalvelukseen osal

Iistuneelle naiselle, joka on täyttänyt 55 vuotta 
mutta ei 60 vuotta ja joka ei alentuneen työky
kynsä vuoksi pysty tekemään tai saamaan hänelle 
sopivaa toimeentuloaan turvavaa työtä, samoin 
kuin rintamasotilaalle ja rintamapalvelukseen 
osallistuneelle naiselle, joka on täyttänyt 65 vuot
ta, maksetaan rintamasotilaseläkettä, jonka täysi 
määrä vuodessa on ensimmäisessä kuntaryhmässä 
7 464 markkaa ja toisessa kuntaryhmässä 7 032 
markkaa. 

3 § 
Rintamasotilaseläke myönnetään sen kuntaryh

män mukaisena, johon se kunta kuuluu, jossa 
rintamasotilas asuu eläkkeen alkamisajankohta
na. 

Rintamasotilaseläke ja rintamalisä myönnetään 
Suomen kansalaiselle. Rintamalisään on oikeus 
myös Suomessa asuvalla ulkomaan kansalaisella. 

2 § 
Rintamasotilaalle ja rintamapalvelukseen osal

Iistuneelle naiselle, joka on täyttänyt 55 vuotta 
mutta ei 60 vuotta ja joka ei alentuneen työky
kynsä vuoksi pysty tekemään tai saamaan hänelle 
sopivaa toimeentuloaan turvaavaa työtä, samoin 
kuin rintamasotilaalle ja rintamapalvelukseen 
osallistuneelle naiselle, joka on täyttänyt 60 vuot
ta mutta ei 65 vuotta, maksetaan rintamasotilas
eläkettä, jonka täysi määrä vuodessa on ensim
mäisessä kuntaryhmässä 10 848 markkaa ja toi
sessa kuntaryhmässä 10 416 markkaa. 

Rintamasottfaalle tai rintamapalvelukseen osal
Iistuneelle naiselle, jonka puoliso saa rintamasoti
laseläkettä tai kansaneläkettä, maksetaan n'nta
masotilaseläkettä, joka täysimääräisenä on 80 
prosenttia 1 momentissa säädetyistä markkamää
ristä. 

3 § 
Rintamasotilaseläke myönnetaan sen kunnan 

kuntaryhmän mukaisena, jossa eläkkeenhakija 
asuu eläkkeen alkamisajankohtana. 
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Voimassa oleva laki 

4 § 
Rintamasotilaseläke maksetaan täysimääräisenä 

sellaiselle henkilölle, jonka vuositulo ei ylitä 
3 700 markkaa. 

Naimisissa olevalle maksetaan rintamasotzlas
elåke täysimäåräisenä, jolleipuolisoiden vuositu
lo ylitä rajatuloa, joka on 60 prosenttia suurempi 
kuin 1 momentissa tarkoitettu rajatulo. 

Rintamasotilaalle tai rintamapalvelukseen osal
Iistuneelle naiselle, jonka puoliso saa kansanelä
kettä, maksetaan rintamasotzlaselåkettä, joka tåy
simääräisenä on 80 prosenttia eläkkeen täydestä 
määrästä. 

jos molemmat puolisot saavat rintamasotzlas
eläkettä, hezlle määrätään yhteinen rintamasoti
laseläke, joka on täysimääräisenä 60 prosenttia 2 
§:ssä mainittuja markkamääriä suurempi. Yhtei
nen rintamasotzlaseläke maksetaan puoliksi kum
mallekin puolisoista. Rintamasotzlaseläkkeen 
puolzkkaasta on szlloin voimassa, mitä rintamaso
tzlaseläkkeestä on säädetty. 

5 § 
Vuositulon ylittäessä 4 §:ssä mainitun rajatu

lon, suoritetaan rintamasotilaseläkkeenä määrä, 
joka saadaan, kun täysimääräisestä rintamasoti
laseläkkeestä vähennetään puolet vuositulon ja 
rajatulon erotuksesta. Jos rintamasotilaseläkkeen
saajan puoliso saa kansaneläkettä, on edellä mai
nittu vähennys neljännes puolisoiden vuositulon 
ja rajatulon erotuksesta. 

Rintamasotilaseläkettä ei kuitenkaan makseta, 
jos sen määrä kuukaudessa jää 20 markkaa pie
nemmäksi. 

Ehdotus 

4 § 
Rintamasotilaseläke maksetaan taystmaaräise

nä, jos henkzlön vuositulo tai, jos hän on naimi
sissa, puolisoiden vuositulo ei ylitä 960 markkaa. 

5 § 
jos vuositulo ylittää 4 §:ssä säädetyn tulorajan, 

mutta ei ylitä 11 020 markkaa, täysimääräisestä 
rintamasotilaseläkkeestä vähennetään 70 prosent
tia tulorajan ylittävästä vuositulon osasta. jos 
vuositulo ylittää 11 020 markkaa, tåmän tulon 
mukaan määräytyvästä rintamasotzlaseläkkeen 
määrästä vähennetään 50 prosenttia 11 020 
markkaa ylittävästä osasta. 

jos rintamasotzlaseläkkeensaaja on naimisissa 
ezkä hänen puolisonsa saa rintamasotilaseläkettä 
ezkä kansaneläkettä, edellä 1 momentissa mainit
tu markkamäärä on 5 470 markkaa. 

jos molemmat puolisot saavat rintamasottlas
eläkettä tai toinen puolisoista saa rintamasotilas
eläkettä ja toinen kansanelåkettä ja vuositulo 
ylittää 4 §:ssä säädetyn tulorajan, mutta ei ylitä 
15 630 markkaa, täysimääräisestä rintamasotilas
eläkkeestä vähennetään 35 prosenttia tulorajan 
ylittävästä vuositulon osasta. jos vuositulo ylittää 
15 630 markkaa, tämän tulon mukaan määräyty
västä rintamasotzlaseläkkeen miiårästä vähenne
tään 25 prosenttia 15 630 markkaa ylittå'västä 
osasta. 

Rintamasotilaseläkettä ei myönnetä, jos sen 
määrä kuukaudessa jäisi pienemmäksi kuin 20 
markkaa . 
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6 § 
Jos rintamasotilaan tai rintamapalvelukseen 

osallistuneen naisen tai hänen puolisonsa 16 
vuotta nuorempi lapsi elää samassa taloudessa 
hänen kanssaan tahi jos rintamasotilas tai rinta
mapalvelukseen osallistunut nainen tahi hänen 
samassa taloudessa asuva puolisonsa muulla ta
voin huolehtii lapsen toimeentulosta, lasketaan 
rintamasotilaseläke siten, että 2 §:n ja 4 §:n 3 
momentin mukaisia täysimääräisen rintamasoti
laseläkkeen määriä korotetaan 636 markalla kuta
kin tässä pykälässä tarkoitettua lasta kohden. 
Yhteistä rintamasotilaseläkettä miiiirättiiesså' ko
rotetaan 4 §:n 4 momentin mukaista rintamasoti
laseläkettä 1 272 markalla kutakin tässä pykälässä 
tarkoitettua lasta kohden. 

Ehdotus 

6 § 
Jos rintamasotilaan tai rintamapalvelukseen 

osallistuneen naisen tai hänen puolisonsa 16 
vuotta nuorempi lapsi elää samassa taloudessa 
hänen kanssaan tahi jos rintamasotilas tai rinta
mapalvelukseen osallistunut nainen tahi hänen 
samassa taloudessa asuva puolisonsa muulla ta
voin huolehtii lapsen toimeentulosta, lasketaan 
rintamasotilaseläke siten, että 2 §:n mukaisia 
täysimääräisen rintamasotilaseläkkeen määriä ko
rotetaan 636 markalla vuodessa kutakin tässä 
pykälässä tarkoitettua lasta kohden. 

8 § 

Vuosituloksi ei lueta: 

4) huoltoapua; 

8) avioliitosta johtuvan elatusvelvollisuuden 
perusteella annettua elatusta eikä sukulaisuus- tai 
lankoussuhteen taikka sellaiseen suhteeseen ver
rattavan muun syyn takia vapaaehtoisesti annet
tua elatusta tai avustusta, mikäli sen määrä 
yhdessä muiden huomioon otettavien tulojen 
kanssa ei sanottavasti ylitä huoltoapulain mukaan 
omaiselle annettavan elatuksen määrää; 

jos rintamasotzlaseläkkeensaajan puoliso ei saa 
kansaneläkettä eikä rintamasotzlaseläkettä, lue
taan puolison työtulosta vuosituloksi vain se osa, 
joka ylittiiii 12 040 markkaa. 

17 § 
Jollei tästä laista muuta seuraa, on soveltuvin 

osin lisäksi voimassa, mitä kansaneläkelain 3 5, 
37-40, 42, 43-46, 69-73, 74-75, 79-83 ja 
84-88 a §:ssä sekä kansaneläkelaissa säädettyjen 
eläkkeiden ja avustusten sitomisesta elinkustan
nuksiin 8 päivänä kesäkuuta 1956 annetussa 
laissa (348/56) on säädetty. 

4) toimeentulotukea; 

8) avioliitosta johtuvan elatusvelvollisuuden 
perusteella annettua elatusta eikä sukulaisuus- tai 
lankoussuhteen taikka sellaiseen suhteeseen ver
rattavan muun syyn takia vapaaehtoisesti annet
tua elatusta tai avustusta, mikäli sen määrä 
yhdessä muiden huomioon otettavien tulojen 
kanssa ei sanottavasti ylitä sosiaalihuoltolain mu
kaan omaiselle annettavan elatuksen määrää; 

12) rintamasotilaseläkkeensaajan puolison työ
tuloa, jos puoliso ei saa kansaneläkettä eikä 
rintamasotzlaseläkettä. 

(4 mom. kumotaan) 

17 § 
Jollei tästä laista muuta seuraa, on soveltuvin 

osin lisäksi voimassa, mitä kansaneläkelain 3 5, 
37-42, 43, 44-46, 69-73, 74-75, 79-83 ja 
84-88 a §:ssä sekä kansaneläkelaissa säädettyjen 
eläkkeiden ja avustusten sitomisesta elinkustan
nuksiin 8 päivänä kesäkuuta 1956 annetussa 
laissa (348/56) on säädetty. 
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Ehdotus 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä· heinäkuuta 
1985. 

Aikaisemmin myönnetty rintamasotzlaseläke 
muutetaan 1 päivästä heinäkuuta 1985 tämän 
lain mukaiseksi n·ntamasotzlaseläkkeeksi. 

Tässä laissa säädetyt markkamäärät vastaavat 
virallisen elinkustannusindeksin sitä pistelukua, 
jonka mukaan lokakuussa 1976 maksettavina ole
vien kansaneläkkeiden suuruus on laskettu. 




