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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ulkomaille maksetta
vasta rintamatisästä 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan, että vuosien 1939-
1945 sotiin osallistuneilla ulkomailla asuvilla 
rintamaveteraaneilla olisi oikeus rintamalisään. 
Rintamalisä myönnettäisiin sellaiselle 65 vuotta 
täyttäneelle henkilölle, joka asuu tai on asunut 
ulkomailla ja jolla ei sen vuoksi ole oikeutta 
kansaneläkelain mukaiseen kansaneläkkeeseen. 
Myös sellaiselle ulkomailla asuvalle ulkomaan 
kansalaiselle, joka saa kansaneläkettä Suomen 
solmiman sosiaaliturvasopimuksen perusteella, 
maksettaisiin rintamalisää. 

Rintamalisä olisi saman suuruinen kuin kan
saneläkkeeseen myönnettävä rintamalisä eli 

167 markkaa kuukaudessa. Lisä maksettaisiin 
veteraanille puolivuotisjaksoissa. 

Uudistus koskee noin 10 000 rintamaveteraa
nia. Siitä aiheutuvat vuosittaiset kustannukset 
olisivat noin 20 miljoonaa markkaa, jotka 
tulevat valtion maksettaviksi. Uudistus on tar
koitettu tulemaan voimaan 1 päivänä huhti
kuuta 1989, jolloin vuonna 1989 siitä aiheutu
vat kustannukset olisivat noin 10 miljoonaa 
markkaa. 

Esitys liittyy valtion tulo- ja menoarvioesi
tykseen vuodelle 1989. 

YLEISPERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne 

Rintamasotilaseläkelain 1 ja 9 §:n mukaan 
rintamalisää maksetaan kansaneläkkeen saajal
le, jolle on annettu rintamasotilas-, rintama
palvelus-, rintama- tai veteraanitunnus. Rinta
malisä voidaan myöntää Suomen kansalaiselle 
ja myös Suomessa asuvalle ulkomaan kansalai
selle. Rintamalisän saajalla on oikeus myös 
ylimääräiseen rintamalisään, jos hänelle mak
setaan kansaneläkkeen lisäosaa. 

Rintamalisä maksetaan saman suuruisena 
kaikille siihen oikeutetuille. Rintamalisän mää
rä on 167 markkaa kuukaudessa (kansaneläke
indeksi, pisteluku 926). Ylimääräinen rintama
lisä on 7,5 prosenttia maksettavan lisäosan 
määrästä, kuitenkin vähintään 21 markkaa 
kuukaudessa. 

3811!2C 

Rintamalisän tarkoituksena oli alunpitäen 
parantaa pienituloisten rintamasotilaiden elä
keturvaa. Lisän maksaminen kytkettiin kan
saneläkkeen tukiosan saamiseen. Vuoden 1977 
heinäkuun alusta rintamalisän saajien piiriä 
laajennettiin siten, että lisän saamisen edelly
tyksenä ei enää pidetty tukiosan saamista. 
Vuoden 1977 lainmuutoksen valmistelutöiden 
yhteydessä oli selvitetty mahdollisuuksia rinta
mavuosien huomioon ottamiseen yksilöllisesti 
työeläkkeissä. Teknisenä ratkaisuna olisi ollut 
mahdollista korottaa työeläkettä tietyllä rinta
mapalvelusajasta riippuvalla prosenttimääräl
lä. Tätä vaihtoehtoa ei kuitenkaan pidetty 
tarkoituksenmukaisena, koska järjestelmä olisi 
antanut suurta työeläkettä saavalle muita suu
remman korotuksen ja etuutta ilman olisi jää
nyt noin 100 000 työeläkejärjestelmän ulko
puolella olevaa veteraania. Kytkemällä rinta-
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malisän maksaminen kansaneläkkeen yhteydes
sä tapahtuvaksi, voitiin eläketurvaa antaa en
nen kaikkea niille veteraaneille, jotka olivat 
sotien johdosta menettäneet työkykynsä eivät
kä olleet pystyneet ansaitsemaan työeläketur
vaa ja jotka tästä syystä tai ikänsä puolesta 
saivat vain pientä työeläkettä. 

Koska rintamalisän luonne vähimmäisturvaa 
takaavana etuutena muuttui vuoden 1977 lain
muutoksen yhteydessä, veteraanijärjestöt vaa
tivat uudistusta ylimääräisestä rintamalisästä, 
jossa pientä työeläkettä saaville ja vailla työ
eläkettä oleville veteraaneille olisi hyvitetty rin
tamapalvelusajasta johtuva menetys työelä
keturvassa. Vuoden 1986 marraskuun alusta 
voimaan tulleessa rintamasotilaseläkelain muu
toksessa ylimääräinen rintamalisä mitoitettiin 
edellä selostetulla tavalla veteraanille maksetta
van kansaneläkkeen lisäosan mukaisesti. Lisä 
on täysimääräinen työeläketurvaa vailla olevil
la veteraaneilla. 

Rintamalisän saaminen edellyttää, että vete
raanilla on oikeus saada myös kansaneläkettä. 
Jos kysymyksessä on ulkomaan kansalainen, 
edellytetään lisäksi, että hän asuu Suomessa. 
Kansaneläkettä saa jokainen Suomessa asuva 
henkilö hänen täytettyään kansaneläkelaissa 
(347 /56) asetetut Suomessa asumista koskevat 
vähimmäisvaatimukset. Suomeen asumaan 
muuttaneelle henkilölle voidaan kansaneläke
lain 23 §:n mukaan maksaa kansaneläkettä 
yleensä vasta, kun hän on asunut Suomessa 
yhdenjaksoisesti viisi vuotta. Jos henkilö kui
tenkin on 16 vuotta täytettyään asunut Suo
messa yli puolet ajasta ja vähintään viisi vuot
ta, voidaan hänelle maksaa kansaneläkettä 
vuoden kuluttua siitä, kun hän on muuttanut 
Suomeen asumaan. 

Suomesta ulkomaille siirtyneelle eläkkeen
saajalle maksetaan kansaneläkelain 41 §:n mu
kaisesti kansaneläkettä vuoden ajan. Hyväk
syttävästä syystä voidaan eläkettä hakemukses
ta määrätä edelleen maksettavaksi myös vuotta 
pitemmältä ajalta. Tässä tapauksessa henkilöl
lä on ulkomailla asuessaan oikeus saada myös 
rintamalisää. 

Suomen solmimien sosiaaliturvasopimusten 
tai niiden perusteella annettujen valtioneuvos
ton päätösten mukaisesti on Suomen kansalai
sella oikeus saada kansaneläkkeen pohjaosa 
maksettavaksi ulkomaille, vaikka hän ei ole
kaan asunut Suomessa kansaneläkettä myön
nettäessä. Tällaiset määräykset sisältyvät Suo
men ja Saksan Iiittotasavallan (SopS 62 ja 

64/81 ja SopS 75/87), Iso-Britannian ja Poh
jois-Irlannin (SopS 11/84), Sveitsin (SopS 64/ 
86), Itävallan (SopS 32/87), Espanjan (SopS 
38/87) ja Kanadan (SopS 6/88) välillä tehtyyn 
sopimukseen. Amerikan Yhdysvaltain kanssa 
tehdyn eläkesopimuksen perusteella voi Yhdys
valtain kansalainen saada kansaneläkettä Suo
mesta. Sen sijaan Suomen kansalaiselle ei kan
saneläkettä Suomesta Yhdysvaltoihin myönne
tä. Pohjoismaissa asuvat Suomen kansalaiset, 
jotka kuuluvat Suomen solmiman pohjoismai
sen sosiaaliturvasopimuksen (SopS 81/81) pii
riin, eivät myöskään saa Suomesta kansanelä
kettä siirtymäkauden jälkeen. 

Edellä mainittuihin sosiaaliturvasopimuksiin 
ei sisälly mainintaa rintamasotilaseläkelain mu
kaisista etuuksista. Rintamasotilaseläkelaissa 
rintamalisän saamisen edellytykseksi on asetet
tu vain kansaneläkkeen saaminen tekemättä 
eroa siitä, mihin säännökseen perustuu oikeus 
kansaneläkkeen saamiseen. Rintamalisää on 
tällä perusteella alettu maksaa Suomen rajojen 
ulkopuolelle myös sellaisille Suomen kansalai
sille, jotka saavat kansaneläkettä edellä mainit
tujen sosiaaliturvasopimusten perusteella. Ul
komailla asuvat ulkomaan kansalaiset eivät 
kuitenkaan saa Suomesta rintamalisää. 

Rintamaveteraanijärjestöjen yhteiselin rinta
maveteraaniasiain neuvottelukunta on vuoden 
1987 keväällä esittänyt, että rintamalisä ja 
kansaneläke erotettaisiin nykyisestä kytkennäs
tään. Perusteluna oli, että rintamalisän irrotta
minen kansaneläkkeen yhteydestä mahdollis
taisi lisän myöntämisen niille ulkomailla asuvil
le veteraaneille, jotka ovat osallistuneet Suo
men puolustusvoimien joukoissa vuosien 
1939-1945 sotiin ja saaneet tästä rintamasoti
las- tai rintamapalvelustunnuksen, nyttemmin 
myös rintamatunnuksen. Toisena perusteluna 
on esitetty, että irrottamalla rintamalisän mak
saminen kansaneläkkeen yhteydestä, ne Suo
messa asuvat veteraanit, joiden ei ole kansan
eläkejärjesielmän lisäosan määräytymissään
nösten johdosta tarkoituksenmukaista ottaa 
kansaneläkettä vastaan, voisivat kansaneläk
keen lykkäämisestä huolimatta saada rintama
lisää. 

Kysymys rintamalisän maksamisesta ulko
maille on ollut esillä myös eräissä eduskunnan 
kannanotoissa. Valtiovarainvaliokunta on kä
sitellessään vuoden 1987 tulo- ja menoarvioesi
tystä kiinnittänyt huomiota tarpeeseen rinta
malisän maksamisesta ulkomaille. Vastaukses
saan hallituksen esitykseen laiksi rintamasoti-
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laseläkelain muuttamisesta (hall. es. 100/1987 
vp.) eduskunta edellytti hallituksen huolehti
van myös siitä, että ulkomailla asuville rinta
masotilastunnuksen, rintamapalvelustunnuk
sen tai rintamatunnuksen saaneille henkilöille 
voidaan maksaa viimeistään 1 päivästä huhti
kuuta 1989 lukien rintamalisää. 

2. Ehdotetut muutokset 

Vuosien 1939-1945 sotien perusteella mää
räytyvät erityisetuudet on jouduttu valikoidusti 
antamaan niille henkilöille, jotka ovat puolus
tusvoimien joukoissa osallistuneet vuosien 
1939-1945 sotiin sotatoimiyhtymien alueilla. 
Viimeinen henkilöryhmä, jolla tällä perusteella 
on oikeus erityisetuuksiin, on puolustusvoi
mien joukoissa linnoitusrakentajina työvelvol
lisuuslain (418/ 42) nojalla toimineet henkilöt. 
Heidät saatetaan rintamasotilaseläkejärjestel
män piiriin 1 päivästä lokakuuta 1988 voimaan 
tulevalla lainmuutoksella (938/87). 

Rintamalisän maksamisessa ulkomailla asu
valle ulkomaan kansalaiselle on kysymys eri
tyisturvan antamisesta niille veteraaneille, jot
ka ovat osallistuneet vuosien 1939-1945 sotiin 
puolustusvoimien joukoissa sotatoimiyhtymän 
alueella. He ovat siten joutuneet samanlaisiin 
kokemuksiin kuin ne Suomessa asuvat veteraa
nit, joille rintamalisää maksetaan. Vastaavasti 
rintamalisää maksettaisiin vuoden 1918 sodan 
perusteella veteraanitunnuksen saaneille. 

Rintamalisän irroittaminen kansaneläkkeestä 
ei ole tarkoituksenmukaista, koska ne syyt, 
joilla irrottamista vaaditaan johtuvat pääosin 
kansaneläkkeen lisäosan määräytymissäännös
ten erilaisuudesta yksinäiselle henkilölle ja 
avioliitossa olevalle henkilölle. Tämä kysymys 
on parhaillaan tutkittavana valtioneuvoston 15 
päivänä lokakuuta 1987 asettamassa komiteas
sa (Eläkekomitea 1987). Komitean työn ollessa 
kesken lisäosan määräytymissäännösten perus
teella tehtäviä muutoksia ei siten ole perus
teltua toteuttaa erillisinä rintamalisäjärjestel
mässä. 

Siihen nähden, että kansaneläke on perus
turvaetuus, joka on tarkoitettu vain maan 
omalle väestölle, on johdonmukaista, ettei 
kansaneläkettä yleensä myönnetä ulkomailla 
asuvalle henkilölle. Parhaillaan on kuitenkin 
vireillä lainmuutos, jonka tarkoituksena on 
tarkentaa niitä säännöksiä, joiden perusteella 
kansaneläkettä maksetaan ulkomailla asuvalle 

Suomen kansalaiselle ja hänen palattuaan Suo
meen myös kansaneläkkeen maksamisen aloit
tamista nykyistä aikaisemmin. Tätä koskeva 
hallituksen esitys laeiksi kansaneläkelain, 
perhe-eläkelain, lapsen hoitotuesta annetun 
lain 1 §:n ja vammaistukilain 8 §:n muuttami
sesta on annettu eduskunnalle 3 päivänä kesä
kuuta 1988 (hall.es. 78/1988 vp.). Siinä maini
tut lainmuutokset on tarkoitettu tulemaan voi
maan 1 päivänä tammikuuta 1989. Kun ehdo
tetut kansaneläkelain säännökset helpottavat 
kansaneläkkeen maksamisen aloittamista Suo
meen paluun jälkeen samoin kuin mahdollista
vat kansaneläkkeen myöntämisen eräille ulko
mailla asuville Suomen kansalaisille, ei rinta
malisän irrottamista kansaneläkkeestä voida 
perustella edes Suomen kansalaisten erityistar
peilla. 

Edellä olevan perusteella ehdotetaan, että 
ulkomailla asuvalle 65 vuotta täyttäneelle rin
tamasotilaalle ja rintamapalvelukseen osallistu
neelle henkilölle myönnettäisiin erityinen rinta
malisä, joka olisi saman suuruinen kuin Suo
messa maksettava rintamalisä. Maksuteknisistä 
syistä on rintamalisän saajalle edullista, ettei 
rintamalisää ulkomailla asuville veteraaneille 
makseta kuukausittain. Sen vuoksi ehdotetaan, 
että lisä maksetaan kaksi kertaa vuodessa. 
Rintamalisän saamisen edellytyksenä on, ettei 
rintamaveteraanilla ole ulkomailla asumisen 
vuoksi oikeutta kansaneläkelain mukaiseen 
kansaneläkkeeseen. Rintamalisä myönnettäi
siin kuitenkin myös sellaiselle ulkomailla asu
valle ulkomaan kansalaiselle, joka saa kansan
eläkettä Suomen ja vieraan valtion välillä sosi
aaliturvasta tehdyn sopimuksen perusteella. 
Rintamalisää määrättäessä sovellettaisiin täl
löin kuitenkin hallinnollisen selkeyden vuoksi 
muutoin rintamasotilaseläkelain säännöksiä. 
Niiden perusteella nykyisinkin maksetaan rin
tamalisää silloin, kun henkilö saa kansanelä
kettä. 

3. Taloudelliset vaikutukset ja 
voimaan tulo. 

Tällä hetkellä ulkomailla asuu noin 10 000 
vuosien 1939-1945 sotiin osallistunutta vete
raania, jotka eivät ole Suomen kansalaisia. 
Valtaosa heistä asuu Ruotsissa. Tällä perusteel
la rintamalisän maksamisesta ulkomaille aiheu
tuisi vuosittain kustannuksia noin 20 miljoo
naa markkaa. Uudistus on tarkoitettu tule-
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maan voimaan patvana huhtikuuta 1989 
siten, että ensimmäiset maksatukset aloitetaan 
syyskuussa 1989. Siitä aiheutuvat kustannukset 

vuonna 1989 olisivat noin 10 miljoonaa mark
kaa. 

Esitys liittyy valtion tulo- ja menoarvioesi
tykseen vuodelle 1989. 

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1 §. Tässä laissa tarkoitetun rintamalisän 
saamisen edellytyksenä on, että henkilö asuu 
ulkomailla tai on asunut ulkomailla. 

Vuosien 1939-1945 sotiin osallistuminen 
määriteltäisiin samalla tavoin kuin Suomessa 
asuvienkin kohdalla. Edellytyksenä on, että 
henkilöllä on joko rintamasotilastunnus, rinta
mapalvelustunnus, rintamatunnus tai veteraa
nitunnus. 

2 §. Ulkomaille maksettavan rintamalisän 
saamisen edellytyksenä on, että rintamavete
raani on täyttänyt 65 vuotta ja ettei hänellä ole 
oikeutta saada Suomesta kansaneläkettä. Tästä 
poikkeuksen muodostaa Suomen ja vieraan 
valtion välillä sosiaaliturvasta tehdyn sopimuk
sen perusteella ulkomaille maksettava kansan
eläke. 

Niissä tapauksissa, joissa ulkomaan kansa
lainen on asunut ulkomailla ja muuttaa Suo
meen asumaan, kansaneläkkeen maksaminen 
aloitetaan kysymyksessä olevalle henkilölle 
vasta kun viiden vuoden odotusaika on kulu
nut. Tämän vuoksi ehdotetaan, että rintamali
sää maksettaisiin myös sanotulta odotusajalta. 
Odotusajan päätyttyä ulkomaan kansalaisella 
on mahdollisuus saada kansaneläkettä ja sen 
yhteydessä tavallista rintamalisää. 

3 §. Ulkomaille maksettava rintamalisä on 
saman suuruinen kuin rintamasotilaseläkejär
jestelmän mukainen rintamalisä. Ulkomaille 
maksettavien etuuksien nostamisen yhteydessä 
on ollut esillä kysymys rahalaitosten toimenpi
depalkkioiden suuruudesta maksettavaan etuu
teen nähden. Sen vuoksi ehdotetaan, että rinta
malisä maksettaisiin kahdesti vuodessa jälkikä
teen kuuden kuukauden maksujaksoissa, jol
loin etuudesta maksettaisiin puolet sen vuosi
määrästä. 

4 §. Pykälässä säädetään rintamalisän mak
samiseen liittyvistä toimenpiteistä. Rintamati
sään on oikeus sen maksujakson alusta, jonka 
aikana hakemus on saapunut. 

Lisä maksettaisiin etuuden saajan osoitta
maan Suomessa sijaitsevaan rahalaitokseen. 

Koska maksujakso on kuuden kuukauden mit
tainen, on tarkoituksenmukaista, että ennen 
maksamista selvitetään, ovatko etuuden mak
superusteet edelleen olemassa. Rintamaveteraa
nin on annettava näistä ilmoitus kansaneläke
laitoksen vahvistamalla lomakkeella. Ilmoituk
sen voi seuraavaa maksusuoritusta varten an
taa aikaisintaan kahta kuukautta ennen tämän 
maksujakson päättymistä. Säännöksellä var
mistetaan osaltaan, ettei rintamalisää makseta 
aiheettomasti. Rintamalisän maksaminen kes
keytetään, jos tässä tarkoitettua ilmoitusta ei 
anneta. 

5 §. Rintamalisä on lakkautettava, jos siihen 
ei ole oikeutta esimerkiksi sillä perusteella, että 
henkilöllä on oikeus rintamasotilaseläkelain 
mukaiseen rintamalisään. Jos henkilö on saa
nut ulkomaille maksettavaa rintamalisää ja sen 
jälkeen asuttuaan Suomessa säädetyn ajan al
kaa saada Suomesta kansaneläkettä ja siihen 
kuuluvaa rintamalisää, on perusteltua, ettei 
kaksinkertaista etuutta tule maksettavaksi. Py
kälään on otettu näitä tapauksia koskeva mai
ninta ulkomaille maksettavan rintamalisän pi
tämisestä Suomessa saatavan rintamalisän ja 
ylimääräisen rintamalisän ennakkosuoritukse
na. 

6 §. Samalla tavoin kuin Suomessa saatava 
rintamalisä myöskään ulkomaille maksettava 
rintamalisä ei ole veronalaista tuloa. 

7 §. Kun rintamalisän hakijalle maksetaan 
Suomesta kansaneläkettä sosiaaliturvasopi
muksen perusteella, noudatettaisiin rintamali
sän määräytymisessä rintamasotilaseläkelain 
säännöksiä. Rintamalisän maksamista koskeva 
järjestely olisi tällöin yhdenmukainen kaikilla 
niillä eläkkeensaajilla, joille maksetaan yhtäai
kaa rintamalisää ja kansaneläkettä. 

8 §. Kansaneläkelaitos hoitaisi ulkomaille 
maksettavaa rintamalisää koskevaa järjestel
mää. 

9 §. Samalla tavoin kuin valtio vastaa rinta
masotilaseläkejärjestelmän kustannuksista, 
valtio vastaisi myös ulkomaille myönnettävästä 
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rintamalisästä. Myös sitä koskevat ennakko
maksuvelvollisuudet olisivat vastaavat kuin 
rintamasotilaseläkej ärj estelmässä. 

10 §. Pykälässä on lueteltu ne kansaneläke
lain säännökset, jotka ovat soveltuvin osin 
voimassa ulkomaille maksettavasta rintamali
sästä. Kansaneläkelain 35 §:n 1 momentin mu
kaan rintamalisän saaminen edellyttäisi hake
musta ja 35 §:n 2 momentin mukainen asiaval
tuutus olisi mahdollista myös tässä hakemisme
nettelyssä. Kansaneläkelain 37 §:n mukaisesti 
ulkomaille maksettavan rintamalisän hakemus
käsittely· voidaan määrätä raukeamaan, jos 
etuuden hakija ei antaisi tarvittavaa selvitystä 
hakemuksen ratkaisemiseksi. Kansaneläkelain 
40 §:ssä säädetty kolmen vuoden vanhentumis
aika nosteHavan eläke-erän menettämiselle 
koskisi myös ulkomaille maksettavaa rintama
lisää. Kansaneläkelain 8 luvussa säädetyt 73, 
74 ja 74 a §, jotka säätelevät eläkepäätöstä 
koskevaa muutoksenhakua, olisivat soveltuvin 
osin voimassa ulkomaille maksettavasta rinta
malisästä. 

Kansaneläkelain 9 luvun erinäisistä säännök
sistä kansaneläkelain 75 §:n mukainen salassa-

pitovelvollisuus, kansaneläkelain 79 §:ssä sää
detty etuuden ulosmittauskielto, kansaneläke
lain 81-83 §:n mukaiset selvittämistoimenpi
teet, kansaneläkelain 84-88 §:ssä säädetyt elä
kepäätöksen lähettämistä koskevat toimenpi
teet ja 88 a §:ssä säädetty eläkkeiden takaisin
perintämenettely koskisivat myös ulkomaille 
maksettavaa rintamalisää. Laissa ulkomaille 
maksettavasta rintamalisässä säädetyt markka
määrät olisivat sidotut elinkustannuksiin siten 
kuin kansaneläkelaissa säädettyjen eläkkeiden 
ja avustusten sitomisesta elinkustannuksiin an
netun lain 1 §:n 1 momentissa on säädetty. 

11 §. Tarkempia säännöksiä lain täytäntöön
panosta annettaisiin asetuksella. 

12 §. Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan 1 
päivänä huhtikuuta 1989. Kansaneläkeindeksi
järjestelmän mukaisesti kultakin maksujaksoi
ta maksettava rintamalisä olisi sen indeksitason 
mukainen, joka on voimassa maksujakson al
kaessa. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 

Laki 
ulkomaille maksettavasta rintamaJisästä 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 

1 § 
Ulkomailla asuvalla tai ulkomailla asuneella 

rintamasotilaalla ja rintamapalvelukseen osal
listuneella henkilöllä on oikeus rintamalisään 
sen mukaan kuin tässä laissa säädetään. 

Rintamasotilaalla tarkoitetaan henkilöä, jol
le on annettu rintamasotilastunnuksesta anne
tussa asetuksessa (772/69) tarkoitettu rintama
sotilastunnus, ja rintamapalvelukseen osallistu
neelia henkilöllä henkilöä, jolle on annettu 
rintamapalvelustunnuksesta annetussa asetuk
sessa (554178) tarkoitettu rintamapalvelustun
nus tai rintamatunnuksesta annetussa asetuk
sessa (256/88) tarkoitettu rintamatunnus. 

Samoin edellytyksin kuin rintamasotilaalle 
myönnetään rintamalisä henkilölle, joka Suo
men kansalaisena on osallistunut vuoden 1918 
sotaan ja saanut siitä veteraanitunnuksesta an
netussa asetuksessa (264/77) tarkoitetun vete
raanitunnuksen. 

2§ 
Rintamalisä myönnetään sellaiselle 65 vuotta 

täyttäneelle henkilölle, joka asuu tai on asunut 
ulkomailla ja jolla ei sen vuoksi ole oikeutta 
kansaneläkelain (347 /56) mukaiseen kansan
eläkkeeseen. 

Rintamalisä myönnetään, siten kuin 7 §:ssä 
säädetään, myös sellaiselle ulkomailla asuvalle 
ulkomaan kansalaiselle, joka saa kansaneläket
tä Suomen ja vieraan valtion välillä sosiaalitur
vastl\ tehdyn sopimuksen perusteella. 

3 § 
Rintamalisä on 2 004 markkaa vuodessa. 
Rintamalisä maksetaan kuuden kuukauden 

maksujaksoin siten, että kunkin vuoden huhti
kuussa ja lokakuussa alkavan maksujakson 
päättyessä maksetaan puolet vuosimäärästä. 

Jos rintamalisän määrä on laskettava mak
sujaksoa lyhyemmältä ajalta, katsotaan kuu-
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kausimääräksi yksi kuudesosa vuosimäärän 
puolikkaasta. 

4 § 
Oikeus rintamalisään alkaa aikaisintaan sen 

maksujakson alusta, jonka aikana hakemus on 
jätetty. 

Rintamalisä maksetaan etuuden saajan 
osoittamaan Suomessa sijaitsevaan rahalaitok
seen. Saadakseen edelleen rintamalisää on 
etuuden saajan aikaisintaan kahta kuukautta 
ennen kunkin maksujakson päättymistä annet
tava kansaneläkelaitoksen vahvistamalla lo
makkeella ilmoitus, ovatko etuuden maksupe
rusteet olemassa. Jos henkilö ei anna tässä 
tarkoitettua ilmoitusta, rintamalisän maksami
nen keskeytetään. 

5 § 
Jos oikeutta tämän lain mukaiseen rintama

lisään ei enää ole, rintamalisä lakkautetaan. 
Jos samalta ajalta, jolta henkilölle myöhem

min myönnetään kansaneläke, on maksettu 
tässä laissa tarkoitettua rintamalisää, pidetään 
rintamalisää kansaneläkkeensaajalle maksetta
van rintamalisän ja ylimääräisen rintamalisän 
ennakkosuorituksena. 

6§ 
Rintamalisä ei ole veronalaista tuloa. 

7 § 
Poiketen siitä, mitä tässä laissa on säädetty 

rintamalisästä, 2 §:n 2 momentin mukaista rin
tamalisää määrättäessä sovelletaan rintamaso
tilaseläkelakia (119 /77). 

8 § 
Tämän lain mukaiset tehtävät hoitaa kan-
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saneläkelaitos noudattaen hallinnon osalta, mi
tä kansaneläkelaissa on säädetty. 

9§ 
Tämän lain mukaan myönnettävästä rinta

malisästä kansaneläkelaitokselle aiheutuvat 
kustannukset korvataan valtion varoista. Val
tio suorittaa etukäteen 90 prosenttia maksetta
viksi lähetettyjen rintamalisien määrästä. Tä
män lain mukaisesta toiminnasta aiheutuvat 
hallintokulut luetaan kansaneläkelaitoksen hal
lintokustannuksiksi. 

10§ 
Jollei tästä laista muuta seuraa, on soveltu

vin osin lisäksi voimassa, mitä kansaneläkelain 
35 §:n 1 ja 2 momentissa, 37, 40, 73, 74, 74 a, 
75, 79, 81-83, 84-88 ja 88 a §:ssä sekä 
kansaneläkelaissa säädettyjen eläkkeiden ja 
avustusten sitomisesta elinkustannuksiin anne
tussa laissa (348/56) on säädetty. 

11§ 
Tarkempia säännöksiä tämän lain täytän

töönpanosta annetaan asetuksella. 

12 § 
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä huhti

kuuta 1989, kuitenkin siten, että myös tämän 
lain 7 §:ssä tarkoitettu rintamalisän maksami
nen aloitetaan syyskuussa 1989. 

Tässä laissa säädetyt markkamäärät vastaa
vat virallisen elinkustannusindeksin sitä piste
lukua, jonka mukaan tammikuussa 1988 mak
settavina olevien kansaneläkkeiden suuruus on 
laskettu. 

Kultakin maksujaksolta maksettava rintama
lisä maksetaan maksujakson alkaessa voimassa 
olleen kansaneläkeindeksin tason mukaisena. 

Tasavallan Presidentti 
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