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Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi kansaneläkelain 
79 §:n ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan kansaneläkelakia ja 
eräitä siihen liittyviä lakeja tarkennettaviksi 
siltä osin kuin on kysymys kustannusten kor
vaamiseen tai määrättyyn tarkoitukseen suori
tettavien etuuksien jäämisestä kokonaan ulos
mittauksen ulkopuolelle. Kansaneläkelaitos oli-

si lisäksi velvollinen antamaan ulosottomiehelle 
etuoksien ulosottoa varten tarpeelliset tiedot. 

Muutokset ovat tarkoitetut tulemaan voi
maan 1 päivänä tammikuuta 1990 eli samasta 
ajankohdasta kuin eläkkeen ulosmittaamista 
koskevat säännökset. 

PERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne ja ehdotetut 
muutokset 

Ulosottolakia sekä eräitä sosiaalietuoksia 
koskevia lakeja on muutettu vuoden 1990 alus
ta voimaan tulevilla laeilla (939-949/88) siten, 
että eläkkeet ja muut sosiaalilainsäädännön 
perusteella maksettavat etuudet tulevat pää
sääntöisesti ulosmittauskelpoisiksi. Eläkelain
säädännön tai muun sosiaalilainsäädännön no
jalla määrättyyn tarkoitukseen suoritettavaa 
avustusta tai kustannusten korvausta ei saa 
kuitenkaan ulosmitata. Ulosmittaamatta on jä
tettävä myös korvaus, joka suoritetaan muun 
muassa viasta tai pysyvästä haitasta taikka 
sairaanhoitokustannuksista tai hautaamiskus
tannuksista. Samoin ulosmittauksen ulkopuo
lelle jää asumistukilain (408175) mukainen niin 
sanottu yleinen asumistuki. Näitä etuuksia ei 
voida ulosmitata edes puolison tai lapsen ela
tusapujen perimiseksi. Asiasta säädettiin ulos
ottolain 4 luvun 7 §:n 3 momentissa. Asian
omaisissa eläkelaeissa ja muissa sosiaalilainsää
däntöön kuuluvissa laeissa säädettiin lisäksi, 
mitkä näiden lakien mukaisista etuoksista on 
jätettävä ulosmittaamatta. Kansaneläkelain 

391401L 

(347 /56) ja siihen liittyvän muun etuusjärjestel
män osalta ei tällaista erottelua tehty. 

Kansaneläkelaissa ulosottolain 4 luvun 
7 §:ssä tarkoitettujen kustannusten korvaami
seen tai määrättyyn tarkoitukseen suoritettavia 
etuuksia ovat lain 30 a §:n mukainen eläkkeen
saajien hoitotuki, 33 §:n mukainen hautausa
vustus sekä 34 §:n mukaiset kuntoutusetuudet. 
Myös eläkkeensaajien asumistukilain (591!78) 
mukainen eläkkeensaajien asumistuki, vam
maistukilain (124/88) mukainen vammaistuki 
ja lapsen hoitotuesta annetun lain (444/69) 
mukainen lapsen hoitotuki on jätettävä ulos
mittaamatta kustannusten korvauksina. 

Edellä esitetyn johdosta olisi lainsäädännön 
selkeyttämiseksi myös kansaneläkelaissa sää
dettävä, ettei hautausavustusta, hoitotukea tai 
kuntoutusetuuksia saada ulosmitata edes lap
selle tai puolisolle tai vahingonkorvauksena 
lapselle suoritettavan elatusavun perimiseksi. 
Vastaavasti eläkkeensaajien asumistukilain, 
vammaistukilain sekä lapsen hoitotuesta anne
tun lain asianomaisista viittaussäännöksistä tu
lisi poistaa viittaus kansaneläkelain 79 §:n 2 
momenttiin. 
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Kansaneläkelain 79 §:ään ja sairausvakuu
tuslain 69 §:ään ehdotetaan selvyyden vuoksi 
lisättäväksi säännös, jonka mukaan kansanelä
kelaitos on velvollinen ulosottolain 4 luvun 18 
e § :n 3 momentin mukaisesti ilmoittamaan 
ulosottomiehelle ulosmittauksen toimeenpane
miseksi tarvittavat tiedot. 

1. 

2. Voimaantulo 

Muutokset ovat tarkoitetut tulemaan voi
maan 1 päivänä tammikuuta 1990 eli samasta 
ajankohdasta kuin sosiaalietuuksien ulos
mittaamista koskevat muutokset muutoinkin. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdotuk
set: 

Laki 
kansaneläkelain 79 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 8 päivänä kesäkuuta 1956 annetun kansaneläkelain (347 /56) 79 §:n 1 ja 2 momentti, 

näistä 2 momentti sellaisena kuin se on 11 päivänä marraskuuta 1988 annetussa laissa (949/88), ja 
lisätään 19 §:ään uusi 3 momentti, jolloin nykyinen 3 momentti siirtyy 4 momentiksi, 

seuraavasti: 

79 § 
Tähän lakiin perustuvaa etuutta ei saa ulos

mitata. 
Sen estämättä, mitä 1 momentissa on säädet

ty, voidaan tämän lain mukainen etuus lukuun 
ottamatta hoitotukea, hautausavustusta sekä 
34 §:n perusteella suoritettavaa etuutta ulos
mitata puolisolle tai lapselle taikka vahingon
korvauksena lapselle maksettavan elatusavun 
perimiseksi. 

2. 

Eläkelaitoksen on annettava ulosottomiehel
le tämän lain mukaisen etuuden ulosmittausta 
varten tarpeelliset tiedot. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 1990. 

Laki 
eläkkeensaajien asumistukilain 14 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 28 päivänä heinäkuuta 1978 annetun eläkkeen
saajien asumistukilain 14 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on 8 päivänä elokuuta 1986 
annetussa laissa (597 /86), näin kuuluvaksi: 

14 § 
Jollei tästä laista muuta seuraa, on soveltu

vin osin lisäksi voimassa, mitä kansaneläkelain 
26 §:n 7 momentissa, 28 §:ssä, 31 §:n 2 mo
mentissa, 35, 37-39, 39 a, 39 b, 40-42, 43, 
43 a, 44-46, 67, 69-72, 74, 74 aja 75 §:ssä, 
79 §:n 1 ja 4 momentissa, 80-83 ja 84-
87 §:ssä, 88 §:n 2 ja 3 momentissa sekä 

88 a §:ssä on säädetty. Esityksen tai hakemuk
sen päätöksen poistamisesta mainitun lain 
74 §:n 1 momentissa tarkoitetussa tapauksessa 
tutkii kuitenkin tarkastuslautakunta. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 1990. 
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3. 
Laki 

vammaistukilain 8 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 5 päivänä helmikuuta 1988 annetun vammaistu
kilain 8 §, sellaisena kuin se on 23 päivänä joulukuuta 1988 annetussa laissa (1220/88), näin 
kuuluvaksi: 

8 § 
Jollei tästä laista muuta seuraa, on soveltu

vin osin lisäksi voimassa, mitä kansaneläkelain 
1-1 d, 23, 34-39, 39 b-43, 44-46, 67, 69, 
73, 74 ja 75 §:ssä, 79 §:n 1 ja 4 momentissa ja 
80-88 a §:ssä sekä kansaneläkelaissa säädetty-

4. 

jen eläkkeiden ja avustusten sitomisesta elin
kustannuksiin annetussa laissa (348/56) on sää
detty. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 1990. 

Laki 
lapsen hoitotuesta annetun lain 9 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan lapsen hoitotuesta 4 päivänä heinäkuuta 1969 
annetun lain 9 §, sellaisena kuin se on 19 päivänä joulukuuta 1980 annetussa laissa (842/80), näin 
kuuluvaksi: 

9§ 
Jollei tästä laista muuta seuraa, on soveltu

vin osin lisäksi voimassa, mitä kansaneläkelain 
35-40, 45, 46, 69, 73, 74 ja 75 §:ssä, 79 §:n 1 
ja 4 momentissa ja 80-88 a §:ssä sekä kansan
eläkelaissa säädettyjen eläkkeiden ja avustus-

ten sitomisesta elinkustannuksiin annetussa 
laissa (348/ 56) on säädetty. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 1990. 
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5. 
Laki 

sairausvakuutuslain 69 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 4 päivänä heinäkuuta 1963 annetun sairaus
vakuutuslain 69 § :n 1 momentti, sellaisena kuin se on 11 päivänä marraskuuta 1988 annetussa 
laissa (944/88), näin kuuluvaksi: 

69 § 
Sairaanhoito- ja kuntoutus- tai raskaus- ja 

synnytyskustannuksista tämän lain nojalla suo
ritettavaa korvausta taikka 76 b §:n nojalla 
maksettavaa tukea ei saa ulosmitata. Muun 
tämän lain mukaisen etuuden ulosmittausta 

Helsingissä 24 päivänä marraskuuta 1989 

varten kansaneläkelaitoksen on annettava ulos
ottomiehelle tarpeelliset tiedot. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 1990. 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Sosiaali- ja terveysministeri Helena Pesola 
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Liite 

1. 
Laki 

kansaneläkelain 79 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 8 päivänä kesäkuuta 1956 annetun kansaneläkelain (347 /56) 79 §:n 1 ja 2 momentti, 

näistä 2 momentti sellaisena kuin se on 11 päivänä marraskuuta 1988 annetussa laissa (949/88), ja 
lisätään 79 §:ään uusi 3 momentti, jolloin nykyinen 3 momentti siirtyy 4 momentiksi, 

seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

79 § 
Tähän lakiin perustuvaa eläkettä älköön 

ulosmitattaka. 
Sen estämättä, mitä 1 momentissa on säädet

ty, voidaan kuitenkin ulosmitata puoliso IIe tai 
lapselle taikka vahingonkorvauksena lapselle 
maksettava elatusapu. 

Ehdotus 

79 § 
Tähän lakiin perustuvaa etuutta ei saa ulos

mitata. 
Sen estämättä, mitä 1 momentissa on säädet

ty, voidaan tämän lain mukainen etuus lukuun 
ottamatta hoitotukea, hautausavustusta sekä 
34 §:n perusteella suoritettavaa etuutta ulos
mitata puolisolle tai lapselle taikka vahingon
korvauksena lapselle maksettavan elatusavun 
perimiseksi. 

Eläkelaitoksen on annettava ulosottomiehel
le tämän lain mukaisen etuuden ulosmittausta 
varten tarpeelliset tiedot. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 1990. 
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2. 
Laki 

eläkkeensaajien asumistukilain 14 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 28 päivänä heinäkuuta 1978 annetun eläkkeen
saajien asumistukilain 14 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on 8 päivänä elokuuta 1986 
annetussa laissa (597 /86), näin kuuluvaksi: 

Voimassa oleva laki 

14 § 
Jollei tästä laista muuta seuraa, on soveltu

vin osin lisäksi voimassa, mitä kansaneläkelain 
26 §:n 7 momentissa, 28 §:ssä, 31 §:n 2 mo
mentissa, 35, 37-39, 39 a, 39 b, 40-42, 43, 
43 a, 44-46, 67, 69-72, 74, 74 a, 75, 79-83 
ja 84-87 §:ssä, 88 §:n 2 ja 3 momentissa sekä 
88 a §:ssä on säädetty. Esityksen tai hakemuk
sen päätöksen poistamisesta mainitun lain 
74 §:n 1 momentissa tarkoitetussa tapauksessa 
tutkii kuitenkin tarkastuslautakunta. 

3. 

Ehdotus 

14 § 
Jollei tästä laista muuta seuraa, on soveltu

vin osin lisäksi voimassa, mitä kansaneläkelain 
26 §:n 7 momentissa, 28 §:ssä, 31 §:n 2 mo
mentissa, 35, 37-39, 39 a, 39 b, 40-42, 43, 
43 a, 44-46, 67, 69-72, 74, 74 aja 75 §:ssä, 
79 §:n 1 ja 4 momentissa, 80-83 ja 84-
87 §:ssä, 88 §:n 2 ja 3 momentissa sekä 
88 a §:ssä on säädetty. Esityksen tai hakemuk
sen päätöksen poistamisesta mainitun lain 
74 §:n 1 momentissa tarkoitetussa tapauksessa 
tutkii kuitenkin tarkastuslautakunta. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 1990. 

Laki 
vammaistukilain 8 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 5 päivänä helmikuuta 1988 annetun vammaistu
kilain 8 §, sellaisena kuin se on 23 päivänä joulukuuta 1988 annetussa laissa (1220/88), näin 
kuuluvaksi: 

Voimassa oleva laki 

8 § 
Jollei tästä laista muuta seuraa, on soveltu

vin osin lisäksi voimassa, mitä kansaneläkelain 
1-1 d, 23, 34-39, 39 b-43, 44-46, 67, 69, 
73, 74 ja 75 ja 79-88 a §:ssä sekä kansanelä
kelaissa säädettyjen eläkkeiden ja avustusten 
sitomisesta elinkustannuksiin annetussa laissa 
(348/56) on säädetty. 

Ehdotus 

8 § 
Jollei tästä laista muuta seuraa, on soveltu

vin osin lisäksi voimassa, mitä kansaneläkelain 
1-1 d, 23, 34-39, 39 b-43, 44-46, 67, 69, 
73, 74 ja 75 §:ssä, 79 §:n 1 ja 4 momentissa ja 
80-88 a §:ssä sekä kansaneläkelaissa säädetty
jen eläkkeiden ja avustusten sitomisesta elin
kustannuksiin annetussa laissa (348/56) on sää
detty. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 1990. 
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4. 
Laki 

lapsen hoitotuesta annetun lain 9 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan lapsen hoitotuesta 4 päivänä heinäkuuta 1969 
annetun lain 9 §, sellaisena kuin se on 19 päivänä joulukuuta 1980 annetussa laissa (842/80), näin 
kuuluvaksi: 

Voimassa oleva laki 

9 § 
Jollei tästä laista muuta seuraa, on soveltu

vin osin lisäksi vastaavasti voimassa, mitä kan
saneläkelain 35-40, 45, 46, 69, 73, 74, 75 ja 
79-88 a §:ssä sekä kansaneläkelaissa säädetty
jen eläkkeiden ja avustusten sitomisesta elin
kustannuksiin 8 päivänä kesäkuuta 1956 anne
tussa laissa (348/56) on säädetty. 

5. 

Ehdotus 

9 § 
Jollei tästä laista muuta seuraa, on soveltu

vin osin lisäksi voimassa, mitä kansaneläkelain 
35-40, 45, 46, 69, 73, 74 ja 75 §:ssä, 79 §:n 1 
ja 4 momentissa ja 80-88 a §:ssä sekä kansan
eläkelaissa säädettyjen eläkkeiden ja avustus
ten sitomisesta elinkustannuksiin annetussa 
laissa (348/56) on säädetty. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 1990. 

Laki 
sairausvakuutuslain 69 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 4 päivänä heinäkuuta 1963 annetun sairaus
vakuutuslain 69 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on 11 päivänä marraskuuta 1988 annetussa 
laissa (944/88), näin kuuluvaksi: 

Voimassa oleva laki 

69 § 
Sairaanhoito- ja kuntoutus- tai raskaus- ja 

synnytyskustannuksista tämän lain nojalla suo
ritettavaa korvausta taikka 76 b §:n nojalla 
maksettavaa tukea ei saa ulosmitata. 

Ehdotus 

69 § 
Sairaanhoito- ja kuntoutus- tai raskaus- ja 

synnytyskustannuksista tämän lain nojalla suo
ritettavaa korvausta taikka 76 b §:n nojalla 
maksettavaa tukea ei saa ulosmitata. Muun 
tämän lain mukaisen etuuden ulosmittausta 
varten kansaneläkelaitoksen on annettava ulos
ottomiehelle tarpeelliset tiedot. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 1990. 




