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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rintamasotilaseläkelain 
muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan, että ne vuosien 1939-
1945 sodissa puolustusvoimien joukoissa pää
asiassa linnoitusrakentajina toimineet työvelvolli
set, jotka joutuivat sotatoimialueelia samanlai
seen asemaan kuin varsinaisiin sotatoimiin osal
listuneet rintamasotilaat, saatettaisiin rintamaso
tilaseläkelain piiriin. He voisivat saada rintamaso
tilaseläkettä tai rintamalisää ja ylimääräistä rinta
malisää. Rintamallaolon merkiksi linnoitusraken
tajat saisivat rintamatunnuksen, josta säädetään 
asetuksella. 

Lainmuutoksen seurauksena arvioidaan rinta-

masotilaseläkejärjestelmän piiriin tulevan nom 
3 000 linnoitusrakentajaa. 

Linnoitusrakentajien saattamisesta rintamasoti
laseläkejärjestelmän piiriin aiheutuisi 8 miljoonaa 
markkaa vuodessa lisäkustannuksia. Vuonna 
1988 lisäkustannukset olisivat noin 2 miljoonaa 
markkaa. Lisäkustannukset tulisivat valtion kus
tannettaviksi. 

Lainmuutos on tarkoitettu tulemaan voimaan 
vuoden 1988 lokakuun alusta. 

Esitys liittyy valtion tulo- ja menoarvioesityk
seen vuodelle 1988. 

PERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne ja ehdotetut 
muutokset 

Sen henkilöpiirin määritteleminen, joka taval
la tai toisella on joutunut osallistumaan vuosien 
1939-1945 sotiin tai joutunut kärsimään niistä 
aiheutuvien olosuhteiden johdosta on erittäin 
laajakantoineo tehtävä. Sen vuoksi sosiaaliturva
järjestelmää on rakennettu sellaisista lähtökohdis
ta että ensin on huolehdittu sotilasvammalain 
säidännöllä niiden henkilöiden erityistarpeista, 
jotka ovat vammautuneet rintamaolosuhteissa. 
Sen jälkeen on kehitetty erityistä sosiaaliturvaa ja 
annettu tunnustusta muille sotaan osallistuneille 
henkilöille. Sotaan osallistuminen on määritelty 
miehille myönnettävän rintamasotilastunnuksen 
{772/69) ja naisille myönnettävän rintamapalve
lustunnuksen {554/78) avulla. Sotaan osallistu
minen on määritelty näissä asetuksissa hyvin 
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suppeasti. Rintamasotilastunnuksen saavat vam 
rintamavastuussa olleen sotatoimiyhtymän jou
koissa sotatoimiin osallistuneet miehet. Vastaa
vanlaisissa olosuhteissa rintamalla olleet naiset 
saavat rintamapalvelustunnuksen. Rintamavete
raanien etuuksien piiriin eivät pääse siten edes 
kaikki rintamapalvelusolosuhteissa olleet asevel
volliset. Tunnusta ei ole myönnetty henkilölle, 
joka ei ole ollut rintamavastuussa olleen sotatoi
miyhtymän alueella sen joukoissa ja taisteluihin 
osallistuneena. Tästä on ollut seurauksena, että 
rintamaveteraaneja koskevien etuuksien ulkopuo
lelle on jäänyt myös sellaisia henkilöitä, jotka 
ovat erilaisten palvelus- tai työtehtäviensä johdos
ta joutuneet olemaan rintamaolosuhteissa. Heitä 
ovat veturinkuljettajat, viestintätehtävissä posti
ja lennätinlaitoksen palveluksessa olleet ja osa 
kauppalaivaston miehistöä. Samoin tunnustusta 
vailla ovat miinanraivaajat ja osa sairaanhoito-
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henkilöstöä. Myös Itä-Karjalan sotilashallinnon 
alaisuudessa tai päämajan sotilashallinnon alai
suudessa palvelleet sekä sotilastarviketeollisuu
dessa työskennelleet ovat vaatineet vuosien 
1939-1945 sotien perusteella erityistä sosiaali
turvaa. Se seikka, miten sodan aiheuttamia kärsi
myksiä mitataan tasapuolisesti, on hyvin vaikea 
ratkaista. 

Hallitus on tietoinen niistä useaan kertaan 
eduskunnassakin esitetyistä näkökohdista, joissa 
on korostettu myös muiden kuin yleisen asevel
vollisuuden perusteella vuosien 1939-1945 ta
pahtumiin osalliseksi joutuneiden sosiaaliturvan 
merkitystä. 

Lähtökohtana muiden kuin rintamasotilaiden 
kohdalla on oltava, ettei heihin sovelleta lievem
piä perusteita kuin vuosien 1939-1945 varsinai
siin sotatoimiin osallistuneihin, kun määritellään 
oikeutta sosiaaliturvaan. 

Työvelvollisten asemaa on tutkinut vuosien 
1939-1945 sotiin osallistuneiden työvelvollisten 
asemaa selvittänyt työryhmä (STM 1983:31).Työ
ryhmä katsoi, että vuosien 1939-1945 sotiin 
osallistuneiden, työvelvollisuuslain ( 418/42) no
jalla palvelleiden kohdalla tulisi noudattaa vas
taavaa alueellista tai joukko-osastokohtaista rajoi
tusta kuin rintamasotilas- tai rintamapalvelustun
nuksen kohdalla. Sen mukaan työvelvollisten 
miesten osalta edellä mainittujen rajoitusten tuli
si vastata rintamasotilastunnuksen rajoituksia. 
Muussa tapauksessa edellytykset, joiden perus
teella työvelvollisille mahdollisesti annetaan vas
taavia sosiaaliturvaetuuksia, olisivat mainituilta 
osiltaan väljempiä kuin rintamasotilas- tai rinta
mapalvelustunnuksen osalta. 

Työryhmä rajasi tehtävänsä siten, että se käsit
teli niiden työvelvollisten asemaa, jotka palveli
vat Sotatoimialueella olleissa joukko-osastoissa 
vuosien 1939-1945 aikana. Sotatoimialueella 
tarkoitetaan rintamavastuussa olleiden sotatoimi
yhtymien aluetta. Joukko-osastoilla tarkoitetaan 
niitä joukko-osastoja, joissa palvelleet katsotaan 
rintamasotilastunnuksesta annetun asetuksen 
mukaisiksi rintamasotilaiksi. 

Vuosien 1939-1945 aikana työvelvollisina so
tatoimialueella toimi arviolta yli 60 000 miestä. 
Talvisodassa työvelvollisia oli 14 600 ja jatkoso
dassa 50 000-60 000. Työvelvollisia käytettiin 
linnoitus- ja rakennustöissä. Työvelvollisten ikä
jakauma muodostui varsin laajaksi, 17 -vuotiaasta 
vapaaehtoisesta noin 50-vuotiaaseen nostomie
heen. Osa työvelvollisina palvelleista - esimer
kiksi sodan alkuvaiheessa vapaaehtoiset nosto
väen III luokkaan kuuluvat - määrättiin myö-

hemmin rintamajoukkoihin. He ovat saaneet 
rintamasotilastunnuksen tällä perusteella. Linnoi
tusrakennusjoukoissa palvelleet reserviläiset ja 
nostomiehet ovat yleensä saaneet rintamasotilas
tunnuksen aikaisemman palveluksensa perusteel
la. Linnoitus- ja työjoukoissa Sotatoimialueella 
palvelleet työvelvolliset ovat siten ainoa ryhmä, 
joka näihin joukko-osastoihin kuuluneista ei ole 
saanut tunnusta. 

Työjoukoissa tai linnoitusrakennuspataljoonis
sa palvelleet työvelvolliset olivat työntekijäin ta
paturmavakuutuslain alaisia (152/35 ). Työvelvol
liset otettiin sotilasvammalain ( 404/48) piiriin 
myöhemmässä vaiheessa vuonna 1956, jolloin 
säädettiin laki sotilasvammalain soveltamisalan 
laajentamisesta (390/56). Lain 2 §:n 1 momentin 
mukaan työvelvollisena puolustuslaitoksen työ
hön määrätylle annetaan korvausta sotilasvamma
lain mukaan palveluksesta aiheutuneen ruumiin
vamman tai sairauden johdosta. Työvelvolliset 
linnoitusrakentajat on siten tulkittu myös sellai
seksi ryhmäksi, jonka sosiaaliturva on erityisten 
toimenpiteiden tarpeessa vuosien 1939-1945 so
tien johdosta. 

Tällä hetkellä elossa olevien työvelvollisten 
linnoitusrakentajien määrästä ei ole saatavissa 
kovin tarkkoja tietoja. Heidän ikärakenteensa on 
kuitenkin selvästi painottunut vanhempiin ikä
luokkiin ja arviolta heitä on elossa vielä noin 
3 000. 

Edellä olevan perusteella esitetään, että rinta
mavastuussa olleiden sotatoimiyhtymien alueella 
toimineissa joukko-osastoissa työvelvollisuuslain 
nojalla palvelleet saatettaisiin rintamasotilas
eläkejärjestelmän piiriin. Sotatoimiyhtymien alu
eella työvelvollisuuslain mukaisesti palvelleet 
kuuluivat linnoitusrakennuspataljooniin tai mui
hin vastaaviin työyksiköihin. Nämä joukko-osas
tot ovat määriteltävissä ja tunnistettavissa Sota
historian laitoksen rintamajoukoista laatiman 
luettelon perusteella. Tunnuksena vuosien 
1939-1945 sotiin osallistumisesta mainituille 
henkilöille annettaisiin rintamatunnus, jonka 
myöntäisi Sotatieteen laitokseen kuuluva Sota
arkisto, siten kuin siitä asetuksella tarkemmin 
säädettäisiin. Sotatieteen laitoksen päätöksestä 
voisi valittaa puolustusministeriöön. Uudistuksen 
johdosta on Sota-arkiston henkilökuntaa lisättä
vä. 

Nyt esitettävä muutos rintamasotilaseläkelakiin 
on rintamaveteraaniasiain neuvottelukunnan 22 
päivänä helmikuuta 1984 tekemän esityksen mu
kainen. Asiasta on hankittu myös puolustusmi
nisteriön lausunto. 
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Linnoitusrakentajien palvelus vuosien 1939-
1945 sodissa määriteltäisiin rintamapalveluna sa
malla tavoin kuin naisten osalta on säädetty 
rintamasotilaseläkelain 1, 2, 6-9, 10 ja 13 §:ssä. 

Kysymys muiden kuin pääasiassa linnoitusra
kennustöissä vuosien 1939-1945 sotien aikana 
olleiden työsuhteisten tai työvelvollisten saatta
misesta rintamasotilaseläkelain mukaisten etuuk
sien piiriin on laajakantoinen. Ongelman ratkai
sun keskeisimpänä vaikeutena on, että asevelvol
lisuuslain mukaisesta vuosien 1939-1945 sotiin 
osallistumisesta säädetään erittäin ahtaasti eikä 
yleisen sosiaalitu~an parantuessa o.l~ erity~stä 
tarvetta tätä käsitettä enää olennaisilta ostlta 
laajentaa. Tarvetta antaa tunnustusta vuosien 
1939-1945 sotien perusteella on kuitenkin edel
leen olemassa edellä mainittujen rintamasotilas
tunnuksen ja rintamapalvelustunnuksen ulko
puolelle jääville hen~ilöi_lle .. se miten tä~ä on 
mahdollista tasapuolisesti hoitaa on parhatllaan 
sosiaali- ja terveysministeriössä selvitettävänä. 

3. Uudistuksen taloudelliset vai
kutukset 

Rintamasotilaseläkejärjestelmän piiriin arvioi
daan tulevan noin 3 000 linnoitusrakentajaa. 
Tämän edunsaajaryhmän lukumäärä supistuu lä
hivuosina. 

Linnoitusrakentajien saattamisesta rintamasoti
laseläkejärjestelmän piiriin aiheutuisi lisäkustan
nuksia valtiolle noin 8 miljoonaa markkaa vuo
dessa ja 2 miljoonaa markkaa vuonna 1988. 

4. Voimaantulo 

Laki rintamasotilaseläkelain muuttamisesta liit
tyy valtion tulo- ja menoarvioesitykseen vuodelle 
1988 ja ehdotetaan saarettavaksi voimaan 1 päi
vänä lokakuuta 1988. 

Rintamatunnusta voisi hakea Sotatieteen lai
tokselta jo 1 päivästä heinäkuuta 1988 lukien. 

Edellä esityn perusteella annetaan Eduskunnan 
hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 

Laki 
rintamasotilaseläkelain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 28 päivänä tammikuuta 1977 annetun rintamasoti
laseläkelain 1 §:n 1, 2 ja 4 momentti, 2 ja 6 §, 7 §:n 1 momentti, 8 §:n 1 momentti, 9 §:n 3 
momentti, 10 § ja 13 §:n 1 momentti, 

sellaisina kuin ne ovat, 1 §:n 1 momentti 25 päivänä heinäkuuta 1986 annetussa laissa (589/86), 
1 §:n 2 momentti ja 9 §:n 3 momentti 30 päivänä joulukuuta 1980 annetussa laissa (1085/80), 1 §:n 
4 momentti, 7 §:n 1 momentti ja 10 § 7 päivänä tammikuuta 1982 annetussa laissa (20/82), 2 § 4 
päivänä tammikuuta 1985 annetussa laissa (3/85), 6 § muutettuna viimeksi mainitulla lailla ja 30 
päivänä joulukuuta 1982 annetulla lailla (1084/82), 8 §:n 1 momentti 8 päivänä elokuuta 1986 
annetussa laissa (596/86) ja 13 §:n 1 momentti mainitussa 30 päivänä joulukuuta 1982 annetussa 
laissa, näin kuuluviksi: 

1 § 
Rintamasotilaalla ja rintamapalvelukseen osal

listuneella henkilöllä on oikeus rintamasotilas
eläkkeeseen, rintamalisään ja ylimääräiseen rinta
malisään sen mukaan kuin tässä laissa säädetään. 

Rintamasotilaana tarkoitetaan henkilöä, jolle 
on annettu rintamasotilastunnus, ja rintamapal
velukseen osallistuneella henkilöllä sellaista hen-

kilöä, jolle on annettu rintamapalvelustunnus tai 
rintamatunnus siten kuin niistä on erikseen sää
detty. 

Rintamasotilaseläkettä ei makseta rintamasoti
laalle eikä rintamapalvelukseen osallistuneelle 
henkilölle, joka saa kansaneläkettä, perhe-eläke
lain (38/69) mukaista leskeneläkkeen jatkoelä-
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kettä tai invaliidirahalain (374/51) mukaista in
valiidirahaa. Jos rintamasotilaseläke myönnetään 
samalta ajalta, jolta on maksettu kansaneläkettä 
tai perhe-eläkettä, pidetään viimeksi mainittuja 
rintamasotilaseläkkeen ennakkosuorituksena. 

2 § 
Rintamasotilaalle ja rintamapalvelukseen osal

Iistuneelle henkilölle, 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 henkilölle, joka on täyttänyt 60 
vuotta mutta ei 65 vuotta, maksetaan rintamaso
tilaseläkettä, jonka täysi määrä vuodessa on en
simmäisessä kuntaryhmässä 10 848 markkaa ja 
toisessa kuntaryhmässä 10 416 markkaa. 

Rintamasotilaalle tai rintamapalvelukseen osal
Iistuneelle henkilölle, jonka puoliso saa rintama
sotilaseläkettä tai kansaneläkettä, maksetaan rin
tamasotilaseläkettä, joka täysimääräisenä on 80 
prosenttia 1 momentissa säädetyistä markkamää
ristä. 

6 § 
Jos rintamasotilaan tai rintamapalvelukseen 

osallistuneen henkilön tai hänen puolisonsa 16 
vuotta nuorempi lapsi elää samassa taloudessa 
hänen kanssaan tahi jos rintamasotilas tai rinta
mapalvelukseen osallistunut henkilö 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. 

Edellä 1 momentissa tarkoitettuna lapsena pi
detään myös sellaista avioliiton ulkopuolella syn
tynyttä lasta, johon kohdistuva elatusvelvollisuus 
on oikeuden päätöksellä tai asianmukaisella sopi
muksella vahvistettu. Sama koskee rintamasoti
laan tai rintamapalvelukseen osallistuneen henki
lön kasvattilasta, jonka toimeentulosta hän tai 
hänen samassa taloudessa asuva puolisonsa huo
lehtii. 

7 § 
Jollei natmtstssa olevalla rintamasotilaalla tai 

rintamapalvelukseen osallistuneella henkilöllä ole 
yhteistä taloutta puolisonsa kanssa, hänen rinta
masotilaseläkettään määrättäessä sovelletaan, mi-

tä tässä laissa on säädetty sellaisen henkilön 
eläkkeestä, joka ei ole naimisissa. 

8 § 
Vuositulolla, jonka petusteella oikeus rintama

sotilaseläkkeeseen vahvistetaan, tarkoitetaan sitä 
tosiasiallista tuloa, jota rintamasotilaan tai rinta
mapalvelukseen osallistuneen henkilön taikka, 
jos hän on naimisissa, puolisoiden voidaan koh
tuullisen arvion mukaan edellyttää jatkuvasti 
vuosittain saavan, lisättynä kymmenellä prosen
tilla siitä määrästä, jolla hänen omaisuutensa 
arvo ylittää 98 250 markkaa tai, jos hän on 
naimisissa, jolla puolisoiden omaisuuden arvo 
ylittää 145 410 markkaa. Vuosituloa määrättäessä 
otetaan tulona huomioon myös työntekijäin elä
kelain 5 §:n 4 ja 5 momentissa tarkoitettu tai sitä 
vastaava vähennys. 

9 § 

Rintamalisä myönnetään 1 momentissa maini
tuin edellytyksin myös rintamapalvelukseen osal
Iistuneelle henkilölle, jolle on annettu rintama
palvelustunnus tai rintamatunnus. 

10 § 
Jos samalta ajalta, jolta rintamasotilaalle tai 

rintamapalvelukseen osallistuneelle henkilölle 
myöhemmin myönnetään rintamasotilaseläke, on 
maksettu ylimääräistä sotaeläkettä, vähennetään 
rintamasotilaseläkkeestä vastaava ylimääräinen 
sotaeläke. 

13§ 
Rintamasotilaseläke voidaan joko määräajaksi 

tai pysyvästi evätä tai sitä voidaan vähentää, jos 
rintamasotilas tai rintamapalvelukseen osallistu
nut henkilö tai hänen puolisonsa on lahjoittanut 
omaisuuttaan tai muulla tavalla heikentänyt ta
loudellista asemaansa siinä määrin, että se on 
vaikuttanut hänen oikeuteensa saada rintamasoti
laseläke tai olennaisesti sen määrään. Näin mene
tellään vain siinä tapauksessa, että rintamasotilas 
tai rintamapalvelukseen osallistunut henkilö on 
tiennyt tai hänen olisi pitänyt tietää, että tämä 
toimenpide voi vaikuttaa rintamasotilaseläkkee
seen. Sama koskee rintamasotilasta tai rintama
palvelukseen osallistunutta henkilöä, joka rinta
masotilaseläkkeen määrämistä varten tehdyssä 
hakemuksessa tai ilmoituksessa on tahallisesti 
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antanut vaana tietoja rintamasotilaseläkkeeseen 
vaikuttavista tuloista tai omaisuudesta ja joka 
tämän vuoksi on saanut eläkettä aiheetta tai 
määrältään liian suurena. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 
1988. 

Helsingissä 2 päivänä lokakuuta 1987 

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryh
tyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimen
piteisiin. Rintamatunnusta koskevat hakemukset 
voidaan osoittaa Sotatieteen laitokselle 1 päivästä 
heinäkuuta 1988 lukien. 

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

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOMSTO 

Sosiaali- Ja terveysministeri Helena Pesola 
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Ltite 

Laki 
rintamasotilaseläkelain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 28 päivänä tammikuuta 1977 annetun rintamasoti
laseläkelain 1 §:n 1, 2 ja 4 momentti, 2 ja 6 §, 7 §:n 1 momentti, 8 §:n 1 momentti, 9 §:n 3 
momentti, 10 § ja 13 §:n 1 momentti, 

sellaisina kuin ne ovat, 1 §:n 1 momentti 25 päivänä heinäkuuta 1986 annetussa laissa (589/86), 
1 §:n 2 momentti ja 9 §:n 3 momentti 30 päivänä joulukuuta 1980 annetussa laissa (1085/80), 1 §:n 
4 momentti, 7 §:n 1 momentti ja 10 § 7 päivänä tammikuuta 1982 annetussa laissa (20/82), 2 § 4 
päivänä tammikuuta 1985 annetussa laissa (3 185 ), 6 § muutettuna viimeksi mainitulla lailla ja 30 
päivänä joulukuuta 1982 annetulla lailla (1084/82), 8 §:n 1 momentti 8 päivänä elokuuta 1986 
annetussa laissa (596/86) ja 13 §:n 1 momentti mainitussa 30 päivänä joulukuuta 1982 annetussa 
laissa, näin kuuluviksi: 

Voimassa oleva laki 

1 § 
Rintamasotilaana ja rintamapalvelukseen osal

listuneella naisella on oikeus rintamasotilaseläk
keeseen, rintamalisään ja ylimääräiseen rintama
lisään sen mukaan kuin tässä laissa säädetään. 

Rintamasotilaana tarkoitetaan henkilöä, jolle 
on annettu rintamasotilastunnus ja rintamapalve
lukseen osallistuneella naisella henkilöä, jolle on 
annettu rintamapalvelustunnus siten kuin niistä 
on erikseen säädetty. 

Rintamasotilaseläkettä ei makseta rintamasoti
laalle eikä rintamapalvelukseen osallistuneelle 
naiselle, joka saa kansaneläkettä, perhe-eläkelain 
( 38/69) mukaista leskeneläkkeen jatkoeläkettä tai 
invaliidirahalain (374/51) mukaista invaliidira
haa. Jos rintamasotilaseläke myönnetään samalta 
ajalta, jolta on maksettu kansaneläkettä tai 
perhe-eläkettä, pidetään viimeksi mainittuja rin
tamasotilaseläkkeen ennakkosuorituksena. 

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. 

Rintamasotilaalle tai rintamapalvelukseen osal
Iistuneelle naiselle, jonka puoliso saa rintamasoti-

Ehdotus 

1 § 
Rintamasotilaalla ja rintamapalvelukseen osal

listuneella henkzlöllä on oikeus rintamasotilas
eläkkeeseen, rintamalisään ja ylimääräiseen rinta
malisään sen mukaan kuin tässä laissa säädetään. 

Rintamasotilaalla tarkoitetaan henkilöä, jolle 
on annettu rintamasotilastunnus, ja rintamapal
velukseen osallistuneella henktlöllä sellaista hen
kilöä, jolle on annettu rintamapalvelustunnus tai 
rintamatunnus siten kuin niistä on erikseen sää
detty. 

Rintamasotilaseläkettä ei makseta rintamasoti
laalle eikä rintamapalvelukseen osallistuneelle 
henkilölle, joka saa kansaneläkettä, perhe-eläke
lain (38/69) mukaista leskeneläkkeen jatkoelä
kettä tai invaliidirahalain (374/51) mukaista in
valiidirahaa. Jos rintamasotilaseläke myönnetään 
samalta ajalta, jolta on maksettu kansaneläkettä 
tai perhe-eläkettä, pidetään viimeksi mainittuja 
rintamasotilaseläkkeen ennakkosuorituksena. 

2 § 
Rintamasotilaalle ja rintamapalvelukseen osal

Iistuneelle henktlölle, 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 henktlö//e, joka on täyttänyt 60 
vuotta mutta ei 65 vuotta, maksetaan rintamaso
tilaseläkettä, jonka täysi määrä vuodessa on en
simmäisessä kuntaryhmässä 10 848 markkaa ja 
toisessa kuntaryhmässä 10 416 markkaa. 

Rintamasotilaalle tai rintamapalvelukseen osal
Iistuneelle henktlölle, jonka puoliso saa rintama-
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laseläkettä tai kansaneläkettä, maksetaan rinta
masotilaseläkettä, joka täysimääräisenä on 80 
prosenttia 1 momentissa säädetyistä markkamää
ristä. 

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. 

Edellä 1 momentissa tarkoitettuna lapsena pi
detään myös sellaista avioliiton ulkopuolella syn
tynyttä lasta, johon kohdistuva elatusvelvollisuus 
on oikeuden päätöksellä tai asianmukaisella sopi
muksella vahvistettu. Sama koskee rintamasoti
laan tai rintamapalvelukseen osallistuneen naisen 
kasvattilasta, jonka toimeentulosta hän tai hänen 
samassa taloudessa asuva puolisonsa huolehtii. 

7 § 
Jollei na1m1s1ssa olevalla rintamasotilaalla tai 

rintamapalvelukseen osallistuneella naisella ole 
yhteistä taloutta puolisonsa kanssa, hänen rinta
masotilaseläkettään määrättäessä sovelletaan, mi
tä tässä laissa on säädetty sellaisen henkilön 
eläkkeestä, joka ei ole naimisissa. 

8 § 
Vuositulolla, jonka perusteella oikeus rintama

sotilaseläkkeeseen vahvistetaan, tarkoitetaan sitä 
tosiasiallista tuloa, jota rintamasotilaan tai rinta
mapalvelukseen osallistuneen naisen taikka, jos 
hän on naimisissa, puolisoiden voidaan kohtuul
lisen arvion mukaan edellyttää jatkuvasti vuosit
tain saavan, lisättynä kymmenellä prosentilla siitä 
määrästä, jolla hänen omaisuutensa arvo ylittää 
98 250 markkaa tai, jos hän on naimisissa, jolla 
puolisoiden omaisuuden arvo ylittää 145 410 
markkaa. Vuosituloa määrättäessä otetaan tulona 
huomioon myös työntekijäin eläkelain 5 §:n 4 ja 
5 momentissa tarkoitettu tai sitä vastaava vähen
nys. 

Ehdotus 

sotilaseläkettä tai kansaneläkettä, maksetaan rin
tamasotilaseläkettä, joka täysimääräisenä on 80 
prosenttia 1 momentissa säädetyistä markkamää
ristä. 

6 § 
Jos rintamasotilaan tai rintamapalvelukseen 

osallistuneen henkilön tai hänen puolisonsa 16 
vuotta nuorempi lapsi elää samassa taloudessa 
hänen kanssaan tahi jos rintamasotilas tai rinta
mapalvelukseen osallistunut henkilö 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. 

Edellä 1 momentissa tarkoitettuna lapsena pi
detään myös sellaista avioliiton ulkopuolella syn
tynyttä lasta, johon kohdistuva elatusvelvollisuus 
on oikeuden päätöksellä tai asianmukaisella sopi
muksella vahvistettu. Sama koskee rintamasoti
laan tai rintamapalvelukseen osallistuneen henki
lön kasvattilasta, jonka toimeentulosta hän tai 
hänen samassa taloudessa asuva puolisonsa huo
lehtii. 

7 § 
Jollei na1m1s1ssa olevalla rintamasotilaalla tai 

rintamapalvelukseen osallistuneella henkzlöllä ole 
yhteistä taloutta puolisonsa kanssa, hänen rinta
masotilaseläkettään määrättäessä sovelletaan, mi
tä tässä laissa on säädetty sellaisen henkilön 
eläkkeestä, joka ei ole naimisissa. 

8 § 
Vuositulolla, jonka perusteella oikeus rintama

sotilaseläkkeeseen vahvistetaan, tarkoitetaan sitä 
tosiasiallista tuloa, jota rintamasotilaan tai rinta
mapalvelukseen osallistuneen henkilön taikka, 
jos hän on naimisissa, puolisoiden voidaan koh
tuullisen arvion mukaan edellyttää jatkuvasti 
vuosittain saavan, lisättynä kymmenellä prosen
tilla siitä määrästä, jolla hänen omaisuutensa 
arvo ylittää 98 250 markkaa tai, jos hän on 
naimisissa, jolla puolisoiden omaisuuden arvo 
ylittää 145 410 markkaa. Vuosituloa määrättäessä 
otetaan tulona huomioon myös työntekijäin elä
kelain 5 §:n 4 ja 5 momentissa tarkoitettu tai sitä 
vastaava vähennys. 
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9 § 

Rintamalisä myönnetään 1 momentissa maini
tuin edellytyksin myös rintamapalvelukseen osal
Iistuneelle naiselle, jolle on annettu rintamapal
velustunnus. 

10 § 
Jos samalta ajalta, jolta rintamasotilaalle tai 

rintamapalvelukseen osallistuneelle naiselle myö
hemmin myönnetään rintamasotilaseläke, on 
maksettu ylimääräistä sotaeläkettä, vähennetään 
rintamasotilaseläkkeestä vastaava ylimääräinen 
sotaeläke. 

13§ 
Rintamasotilaseläke voidaan joko määräajaksi 

tai pysyvästi evätä tai sitä voidaan vähentää, jos 
rintamasotilas tai rintamapalvelukseen osallistu
nut nainen tai hänen puolisonsa on lahjoittanut 
omaisuuttaan tai muulla tavalla heikentänyt ta
loudellista asemaansa siinä määrin, että se on 
vaikuttanut hänen oikeuteensa saada rintamasoti
laseläke tai olennaisesti sen määrään. Näin mene
tellään vain siinä tapauksessa, että rintamasotilas 
tai rintamapalvelukseen osallistunut nainen on 
tiennyt tai hänen olisi pitänyt tietää, että tämä 
toimenpide voi vaikuttaa rintamasotilaseläkkee
seen. Sama koskee rintamasotilasta tai rintama
palvelukseen osallistunutta naista, joka rintama
sotilaseläkkeen määrämistä varten tehdyssä hake
muksessa tai ilmoituksessa on tahallisesti antanut 
vääriä tietoja rintamasotilaseläkkeeseen vaikutta
vista tuloista tai omaisuudesta ja joka tämän 
vuoksi on saanut eläkettä aiheetta tai määrältään 
liian suurena. 

Ehdotus 

9 § 

Rintamalisä myönnetään 1 momentissa maini
tuin edellytyksin myös rintamapalvelukseen osal
Iistuneelle henkzlölle, jolle on annettu rintama
palvelustunnus tai rintamatunnus. 

10 § 
Jos samalta ajalta, jolta rintamasotilaalle tai 

rintamapalvelukseen osallistuneelle henktlölle 
myöhemmin myönnetään rintamasotilaseläke, on 
maksettu ylimääräistä sotaeläkettä, vähennetään 
rintamasotilaseläkkeestä vastaava ylimääräinen 
sotaeläke. 

13 § 
Rintamasotilaseläke voidaan joko määräajaksi 

tai pysyvästi evätä tai sitä voidaan vähentää, jos 
rintamasotilas tai rintamapalvelukseen osallistu
nut henkilö tai hänen puolisonsa on lahjoittanut 
omaisuuttaan tai muulla tavalla heikentänyt ta
loudellista asemaansa siinä määrin, että se on 
vaikuttanut hänen oikeuteensa saada rintamasoti
laseläke tai olennaisesti sen määrään. Näin mene
tellään vain siinä tapauksessa, että rintamasotilas 
tai rintamapalvelukseen osallistunut henktlö on 
tiennyt tai hänen olisi pitänyt tietää, että tämä 
toimenpide voi vaikuttaa rintamasotilaseläkkee
seen. Sama koskee rintamasotilasta tai rintama
palvelukseen osallistunutta henktlöä, joka rinta
masotilaseläkkeen määrämistä varten tehdyssä 
hakemuksessa tai ilmoituksessa on tahallisesti 
antanut vääriä tietoja rintamasotilaseläkkeeseen 
vaikuttavista tuloista tai omaisuudesta ja joka 
tämän vuoksi on saanut eläkettä aiheetta tai 
määrältään liian suurena. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 
1988. 

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryh
tyi/ lain täytäntöönpanon edellyttå'mtin toimen
piteisiin. Rintamatunnusta koskevat hakemukset 
voidaan osoittaa Sotatieteen laitokselle 1 päivästä 
heinäkuuta 1988 lukien. 

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


