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Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi kansaneläkelain sekä 
lapsen hoitotuesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan kansaneläkelain mu
kaisten eläkkeiden ja niiden osien takautuvaa 
hakuaikaa pidennettäväksi kuudesta kuukau
desta vuoteen. Työttömyyseläkkeen takautuva 
hakuaika säilyisi kuutena kuukautena. Lisäksi 
kansaneläkelakiin ehdotetaan tehtäväksi eräitä 
teknisluonteisia korjauksia. 

Lapsen hoitotuesta annettuun lakiin ehdote
taan tehtäväksi muutos, jonka perusteella lap-

sen hoitotuen maksamista ei enää keskeytettäi
si vammaisten lasten oppilaitoksissa opiskele
vilta. 

Ehdotetuista muutoksista aiheutuisi kansan
eläkelaitokselle yhteensä noin kahden miljoo
nan markan vuotuiset lisäkustannukset vuoden 
1990 hintatasossa laskettuna. 

Muutokset ovat tarkoitetut tulemaan voi
maan 1 päivänä huhtikuuta 1991. 

PERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne ja ehdotetut 
muutokset 

1.1. Takautuva hakuaika 

Kansaneläkelain 39 §:n momentin (8/73) 
mukaan eläke, sen osa tai korotus maksetaan 
eläkeoikeuden syntymisestä lukien, ei kuiten
kaan ilman erityistä syytä pitemmältä kuin 
kuuden kuukauden ajalta ennen eläkkeen ha
kemista. Yksilöllisen varhaiseläkkeen alkamis
aikaa koskevan kansaneläkelain 39 a § :n 1 
momentin (670/85) mukaan yksilöllistä var
haiseläkettä ei ilman erityistä syytä makseta 
pitemmältä kuin kuuden kuukauden ajalta en
nen eläkkeen hakemista. Työkyvyttömyyseläk
keen poikkeavasta alkamisesta sairausvakuu
tuslain mukaisen päivärahapäätöksen jälkeen 
säädetään lisäksi kansaneläkelain 39 §:n 5 mo
mentissa (572/82), missä on myös kuuden kuu
kauden takautuvaa hakuaikaa koskeva sään
nös. Kansaneläkelain 35 §:n 5 momentin (8/ 
73) mukaan määräajaksi myönnetyn eläke-
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edun jatkamista on haettava kuuden kuukau
den kuluessa määräajan päättymisestä. Edellä 
mainittu kuuden kuukauden takautuva hakuai
ka koskee viittaussäännnösten perusteella myös 
eläkkeensaajien asumistukea, rintamasotilas
eläkettä, lapsen hoitotukea ja vammaistukea. 

Yleisessä perhe-eläkkeessä on järjestelmän 
voimaantulosta alkaen ollut voimassa vuoden 
takautuva hakuaika. Tämä hakuaika on säily
tetty myös perhe-eläkejärjestelmän kokonais
uudistuksen yhteydessä. Perhe-eläkelain 32 §:n 
(104/90) mukaan perhe-eläkettä ei ilman eri
tyistä syytä makseta pitemmältä kuin vuoden 
ajalta ennen eläkkeen hakemista. Myös työelä
kejärjestelmässä on yleinen vuoden takautuva 
hakuaika eräin etuuskohtaisin poikkeuksin. 

Eri eläkelakien mukaisista eri sisältöisistä 
takautuvaa maksamista koskevista aikarajoista 
aiheutuu ongelmia. Tähän ovat kiinnittäneet 
huomiota sosiaali- ja terveysministeriön asetta
mat yksilöllisen varhaiseläkkeen ratkaisukäy
täntöä selvittänyt työryhmä (työryhmämuistio 
1988:20) ja eläkelaitosten välisen ennakkoil-
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moitus- ja neuvottelumenettelyn kehittämistä 
selvittänyt työryhmä (työryhmämuistio 
1989:5). Viimeksi mainittu työryhmä on esittä
nyt kansaneläkkeiden ja työeläkkeiden aika
ruisaikaa koskevien säännösten yhdenmukais
tamista. Kansaneläkkeiden kuuden kuukauden 
takautuva hakuaika on osoittautunut riittämät
tömäksi, kun pyritään yhteneviin aikaruisaikoi
hin kansaneläkkeen ja työeläkkeen kesken. 
Tällöin saattaa syntyä vajausta kokonaiseläke
turvaan, koska kansaneläkettä ei voida myön
tää samalta ajalta kuin työeläkettä. Muutoin
kin on vaikeasti perusteltavissa, miksi eri elä
kejärjestelmistä samoin perustein maksettavat 
eläkkeet alkavat eriaikaisesti. 

Edellä mainituista syistä ehdotetaan kansan
eläkelain 39 §:n 1 momenttia muutettavaksi 
siten, että kansaneläkkeiden sekä niiden osien 
ja !isien takautuva maksaruisaika pidennetään 
samaksi kuin työeläkkeiden eli enintään vuo
deksi ennen eläkkeen hakemista. Poikkeuksena 
olisi työttömyyseläke, jonka osalta yhteneväi
sesti työeläkejärjestelmän kanssa tulisi säilyttää 
edelleen kuuden kuukauden takautuva hakuai
ka. Yksilöllisen varhaiseläkkeen aikaruisaikaa 
koskevaa kansaneläkelain 39 a §:n 1 moment
tia ehdotetaan yhdenmukaisesti 39 §:n 1 mo
mentin muutosehdotuksen kanssa muutetta
vaksi siten, että mainitun eläkkeen takautuva 
maksaruisaika pidennetään enintään vuodeksi 
ennen eläkkeen hakemista. Viittaussäännösten 
perusteella takautuvan hakuajan pidentäminen 
vuoteen koskisi myös eläkkeensaajien asumis
tukea, rintamasotilaseläkettä, lapsen hoitotu
kea ja vammaistukea. Takautuvan hakuajan 
pidentämisestä huolimatta tulisi edelleen säilyt
tää mahdollisuus maksaa eläke tai sen osa tai 
lisä erityisen syyn perusteella pitemmältäkin 
kuin vuoden ajalta ennen sen hakemista. 

Myös määräajaksi myönnetyn etuuden jat
kamista olisi voitava hakea vuoden kuluessa 
määräajan päättymisestä. Sen vuoksi ehdote
taan kansaneläkelain 35 §:n 5 momenttia muu
tettavaksi tältä osin. Takautuvan hakuajan 
pidentäminen vuoteen aiheuttaisi sen, ettei 
kansaneläkelain 39 §:n 5 momentissa tarkoitet
tuja työkyvyttömyyseläkkeen aikaruisaikaa 
koskevia poikkeuksellisia soveltamistilanteita 
enää käytännössä olisi. Tämän vuoksi mainittu 
säännös ehdotetaan kumottavaksi. Samalla 
muutettaisiin kansaneläkelain 22 a §:n 2 mo
mentin (670/85) viittaussäännöstä. 

Kansaneläkelain 1 b §:n 1 momentin (1217 1 
88) ja perhe-eläkelain 2 a §:n l momentin 

(1218/88) mukaan suomalaisen työnantajan 
palvelukseensa ulkomaille lähettämä työntekijä 
katsotaan Suomessa asuvaksi vuoden ajan lä
hettämisestä. Sama koskee hänen samassa ta
loudessa asuvia perheenjäseniään, jos he eivät 
kuulu oleskelumaan sosiaaliturvan piiriin. Jos 
ulkomailla työskentely kestää vuotta kauem
min tai jos työntekijä lähetetään suomalaisen 
työnantajan ulkomaisen tytäryhtiön palveluk
seen, voi kansaneläkelaitos kansaneläkelain 
1 b §:n 2 momentin (1217 /88) mukaan päättää 
hakemuksesta, joka on tehty kuuden kuukau
den kuluessa, että työntekijän ja hänen per
heensä katsotaan asuvan edelleen Suomessa 
eläkelaitoksen määräämän ajan. Kuuden kuu
kauden hakuaika on ehdoton määräaika. Jos 
hakemusta ei tehdä määräajassa, hakija menet
tää oikeutensa kuulua Suomen eläkevakuutuk
sen piiriin ulkomailla oleskelujakson ajalta. 
Määräajan ehdottomuus on käytännössä osoit
tautunut kohtuuttomaksi, koska hakemuksen 
vähäinenkin myöhästyminen aiheuttaa elä
keoikeuden menettämisen. Tästä syystä kuu
den kuukauden määräaika ehdotetaan piden
nettäväksi vuoteen. Erityisistä syistä määrä
ajasta olisi voitava poiketa. 

1.2. Julkisoikeudellisen eläkkeen huomioon 
ottaminen työkyvyttömyyseläkkeen 
lisäosaa määrättäessä eräissä tapauksis
sa 

Valtion eläkelain 15 §:n 1 momentin (91/85) 
ja 11 päivänä marraskuuta 1988 annetun Kun
nallisen eläkelaitoksen Eläkesäännön 30 §:n 2 
momentin mukaan työkyvyttömyyseläkkeen 
maksaminen voidaan aloittaa vasta sen jäl
keen, kun palkan maksaminen on päättynyt. 
Sairausajan palkkaa voidaan maksaa jopa vuo
sia. Kansaneläkelain mukainen työkyvyttö
myyseläke myönnetään sen sijaan heti, kun 
oikeus sairausvakuutuslain (364/63) mukaiseen 
päivärahaan on päättynyt. Kun kansaneläk
keen lisäosa on eläkevähenteinen eikä sitä mää
rättäessä oteta huomioon sairausajan palkkaa, 
voi eläkkeensaaja saada sairausajan palkan 
maksamisen ajalta täyttä lisäosaa tai ainakin 
suurempaa lisäosaa kuin tapauksessa, jossa 
julkisoikeudellisen työkyvyttömyyseläkkeen 
maksu alkaa heti palkanmaksun päättymisen 
jälkeen. Tätä on pidettävä eläketurvan kannal
ta perusteettomana. Sen vuoksi ehdotetaan 
kansaneläkelain 26 §:ään (103/82) lisättäväksi 
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uusi 8 momentti, jonka perusteella työkyvyttö
myyseläkkeen lisäosaa määrättäessä voitaisiin 
sairausajan palkan maksamisen ajalta ottaa 
huomioon julkisoikeudellinen eläke niin sanot
tuna ennakoituna eläkkeenä. Valtion ja kun
nallisten eläkkeiden lisäksi ehdotettu muutos 
koskisi myös muita julkisoikeudellisia eläkkei
tä kuten esimerkiksi kirkon eläkkeitä. 

1.3. Lapsen hoitotuen maksaminen vam
maisten lasten oppilaitoksessa opiskele
ville 

Lapsen hoitotuesta annetun lain (444/69) 
4 §:n mukaan lapsen hoitotuen maksaminen 
keskeytetään, jos lapsi on sisäoppilaana vam
maisten lasten oppilaitoksessa kuten näkö- tai 
kuulovammaisten taikka invalidien koulussa. 
Näissä oppilaitoksissa on nykyisin sisäoppilai
na noin 300 lasta, joista suurin osa on alle 
16-vuotiaita lapsen hoitotuen saajia. Nykyisin 
kaikki vammaisten kouluissa olevat lapset ovat 
kotonaan viikonloppuisin kahdesta kolmeen 
päivään. Vanhemmille voidaan siten katsoa 
aiheutuvan lapsen hoitotuesta annetun lain 
2 §:ssä (933/86) tarkoitettua erityistä taloudel
lista tai muuta rasitusta lapsen ollessa kotona. 
Kansaneläkelain vastaavien säännösten mu
kaan kansaneläkkeen osien maksamista ei kes
keytetä oppilaitoksissa olevilta eläkkeensaajil
ta. Lapsen täytettyä 16 vuotta hän saa siis 
eläkkeeseensä kuuluvan hoitotuen oppilaitok
sessa ollessaan. Lapsen hoitotukilain ja kan-

saneläkelain säännökset ovat siten ristiriitaiset. 
Tämän vuoksi ehdotetaan lapsen hoitotuesta 
annetun lain 4 §:n muuttamista siten, että 
vammaisten koulua käyvälle lapselle maksettai
siin lapsen hoitotukea myös koulunkäynnin 
ajalta. 

2. Esityksen taloudelliset vaiku
tukset 

Kansaneläkkeiden takautuvan maksamisajan 
pidentämisestä aiheutuisi lisäkustannuksia noin 
miljoona markkaa vuodessa, vuoden 1990 hin
tatasossa laskettuna. Lapsen hoitotuen maksa
mista koskevasta muutoksesta aiheutuisi sa
moin noin miljoonan markan vuotuiset lisä
kustannukset. Ehdotetut muutokset kansanelä
kelain 1 b §:ään ja 26 §:ään eivät aiheuttaisi 
lisäkustannuksia. Ehdotetut muutokset aiheut
taisivat kansaneläkelaitokselle yhteensä noin 
kahden miljoonan markan lisäkustannukset 
vuodessa, vuoden 1990 hintatasossa laskettu
na. 

3. Voimaantulo 

Lait ehdotetaan tulemaan voimaan päivä
nä huhtikuuta 1991. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdotuk
set: 
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1. 
Laki 

kansaneläkelain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 8 päivänä kesäkuuta 1956 annetun kansaneläkelain (347/56) 39 §:n 5 momentti, 

sellaisena kuin se on 23 päivänä heinäkuuta 1982 annetussa laissa (572/82), 
muutetaan 1 b §:n 2 momentti, 22 a §:n 2 momentti, 35 §:n 1 ja 5 momentti, 39 ~:n 1 

momentti ja 39 a §:n 1 momentti, 
sellaisina kuin niistä ovat, 1 b §:n 2 momentti 23 päivänä joulukuuta 1988 annetussa laissa 

(1217/88), 22 a §:n 2 momentti ja 39 a §:n 1 momentti 26 päivänä heinäkuuta 1985 annetussa 
laissa (670/85) sekä 35 §:n 5 momentti ja 39 §:n 1 momentti 12 päivänä tammikuuta 1973 
annetussa laissa (8173), sekä 

lisätään 26 §:ään, sellaisena kuin se on muutettuna 5 päivänä helmikuuta 1982, 18 päivänä 
tammikuuta ja 12 päivänä heinäkuuta 1985, 8 päivänä elokuuta 1986 ja 25 päivänä marraskuuta 
1988 annetuilla laeilla (103/82, 53 ja 594/85, 594/86 ja 986/88), sekä mainitulla 26 päivänä 
heinäkuuta 1985 annetulla lailla, uusi 8 momentti seuraavasti: 

1 b § 

Jos 1 momentissa tarkoitettu työskentely 
ulkomailla jatkuu vuotta kauemmin tai jos 
työntekijä suorittaa työtä ulkomailla edellisen 
työnantajansa ulkomaisen tytäryhtiön palve
luksessa, kansaneläkelaitos voi hakemuksesta, 
joka on tehty vuoden kuluessa 1 momentissa 
mainitun määräajan päättymisestä tai työnteki
jän muutosta ulkomaisen tytäryhtiön palveluk
seen, päättää, että työntekijän ja hänen 1 
momentissa tarkoitettujen perheenjäsentensä 
katsotaan edelleen asuvan Suomessa eläkelai
toksen määräämän ajan. Erityisestä syystä voi
daan hakemuksen tekemisen määräajasta poi
keta. 

22 a § 

Yksilöllinen varhaiseläke myönnetään tois
taiseksi. Yksilöllisestä varhaiseläkkeestä on so
veltuvin osin muutoin voimassa, mitä tässä 
laissa on säädetty työkyvyttömyyseläkkeestä, 
lukuun ottamatta 39 §:n 1, 3 ja 4 momentin 
säännöksiä. 

26 § 

Työkyvyttömyyseläkkeen lisäosaa määrät
täessä 1 momentissa mainittuihin etuuksiin rin
nastetaan sellainen julkisoikeudelliseen työ- tai 
virkasuhteeseen perustuva eläke, jonka vakuu
tettu saisi, jos hän siirtyisi sanotulle eläkkeelle 

välittömästi sairausajan palkan maksun päätyt
tyä. 

4 luku 

Etuuksien hakeminen ja maksaminen 

35 § 
Eläke myönnetään hakemuksesta. Eläkettä 

haetaan eläkkeenhakijan asuinkunnan paikal
listoimistosta siten kuin asetuksella tarkemmin 
säädetään. 

Eläkelaitos päättää tarpeellisen selvityksen 
saatuaan määräajaksi myönnetyn eläke-edun 
jatkamisesta. Sitä koskeva hakemus on tehtävä 
tai selvitys esitettävä vuoden kuluessa määrä
ajan päättymisestä. 

39 § 
Eläke maksetaan eläkeoikeuden syntymistä 

seuraavan kuukauden alusta, ei kuitenkaan 
ilman erityistä syytä pitemmältä kuin vuoden 
ajalta ennen eläkkeen hakemista. Samoin me
netellään eläkkeen osaa tai korotusta maksetta
essa. Työttömyyseläkettä ei kuitenkaan ilman 
erityistä syytä makseta pitemmältä kuin kuu
den kuukauden ajalta ennen eläkkeen hakemis
ta. 

39 a § 
Yksilöllistä varhaiseläkettä maksetaan sitä 

seuraavan kuukauden alusta, jona vakuutettu 
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on täyttänyt 22 a § :n 1 momentissa tarkoitetut 
yksilöllisen varhaiseläkkeen saamisen edelly
tykset, ei kuitenkaan ilman erityistä syytä pi
temmältä kuin vuoden ajalta ennen eläkkeen 
hakemista. 

2. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 199 

Tämän lain 35 §:n 5 momenttia, 39 §:n 1 
momenttia ja 39 a §:n 1 momenttia sovelle
taan, kun niissä tarkoitettu hakemus on tehty 
tai selvitys on esitetty tämän lain voimaantulon 
jälkeen. 

Laki 
lapsen hoitotuesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan lapsen hoitotuesta 4 päivänä heinäkuuta 1969 annetun lain (444/69) 4 §seuraavasti: 

4 § 
Lapselle, joka on valtion, kunnan tai kun

tainliiton sairaalassa tai laitoksessa taikka 
muussa hoitolaitoksessa, jonka kustannuksiin 
käytetään pääasiallisesti julkisia varoja, ei 
makseta hoitotukea sen kuukauden alusta, jota 
edellisen kuukauden aikana sairaalassa tai lai
toksessa olo on kestänyt kolme kuukautta. 

Helsingissä 16 päivänä marraskuuta 1990 

Sama koskee hoitotuen maksamista lapselle, 
joka on edellä tarkoitetun sairaalan tai laitok
sen toimesta ja kustannuksella sijoitettu hoi
toon muualle. 

-Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199 

päivänä 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Ministeri Tuulikki Hämäläinen 
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Liite 

1. 
Laki 

kansaneläkelain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 8 päivänä kesäkuuta 1956 annetun kansaneläkelain (347/56) 39 §:n 5 momentti, 

sellaisena kuin se on 23 päivänä heinäkuuta 1982 annetussa laissa (572/82), 
muutetaan 1 b §:n 2 momentti, 22 a §:n 2 momentti, 35 §:n 1 ja 5 momentti, 39 §:n 1 

momentti ja 39 a §:n 1 momentti, 
sellaisina kuin niistä ovat, 1 b §:n 2 momentti 23 päivänä joulukuuta 1988 annetussa laissa 

(1217 /88), 22 a §:n 2 momentti ja 39 a §:n 1 momentti 26 päivänä heinäkuuta 1985 annetussa 
laissa (670/85) sekä 35 §:n 5 momentti ja 39 §:n 1 momentti 12 päivänä tammikuuta 1973 
annetussa laissa (8/73), sekä 

lisätään 26 §:ään, sellaisena kuin se on muutettuna 5 päivänä helmikuuta 1982, 18 päivänä 
tammikuuta ja 12 päivänä heinäkuuta 1985, 8 päivänä elokuuta 1986 ja 25 päivänä marraskuuta 
1988 annetuilla laeilla (103/82, 53 ja 594/85, 594/86 ja 986/88), sekä mainitulla 26 päivänä 
heinäkuuta 1985 annetulla lailla, uusi 8 momentti seuraavasti: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

1 b § 

Jos 1 momentissa tarkoitettu työskentely 
ulkomailla jatkuu vuotta kauemmin tai jos 
työntekijä suorittaa työtä ulkomailla edellisen 
työnantajansa ulkomaisen tytäryhtiön palve
luksessa, kansaneläkelaitos voi hakemuksesta, 
joka on tehty kuuden kuukauden kuluessa, 
päättää, että työntekijän ja hänen 1 momentis
sa tarkoitettujen perheenjäsentensä katsotaan 
edelleen asuvan Suomessa eläkelaitoksen mää
räämän ajan. 

Jos 1 momentissa tarkoitettu työskentely 
ulkomailla jatkuu vuotta kauemmin tai jos 
työntekijä suorittaa työtä ulkomailla edellisen 
työnantajansa ulkomaisen tytäryhtiön palve
luksessa, kansaneläkelaitos voi hakemuksesta, 
joka on tehty vuoden kuluessa 1 momentissa 
mainitun määräajan päättymisestä tai työnteki
jän muutosta ulkomaisen tytäryhtiön palveluk
seen, päättää, että työntekijän ja hänen 1 
momentissa tarkoitettujen perheenjäsentensä 
katsotaan edelleen asuvan Suomessa eläkelai
toksen määräämän ajan. Erityisestä syystä voi
daan hakemuksen tekemisen määräajasta poi
keta. 

22 a § 

Yksilöllinen varhaiseläke myönnetään tois
taiseksi. Yksilöllisestä varhaiseläkkeestä on so
veltuvin osin muutoin voimassa, mitä tässä 
laissa on säädetty työkyvyttömyyseläkkeestä, 
lukuun ottamatta 39 §:n 1, 3-6 momentin 
säännöksiä. 

Yksilöllinen varhaiseläke myönnetään tois
taiseksi. Yksilöllisestä varhaiseläkkeestä on so
veltuvin osin muutoin voimassa, mitä tässä 
laissa on säädetty työkyvyttömyyseläkkeestä, 
lukuun ottamatta 39 §:n 1, 3 ja 4 momentin 
säännöksiä. 

26 § 

Työkyvyttömyyseläkkeen lisäosaa määrät
täessä 1 momentissa mainittuihin etuuksiin rin-
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Voimassa oleva laki 

4 luku 

Etuuksien hakeminen ja maksaminen 

35 § 
Eläke myönnetään hakemuksesta. Hakemus 

on annettava, niinkuin siitä asetuksella tarkem
min määrätään, sen vakuutuspiirin piiriasia
miehelle, jossa eläkkeenhakija asuu. 

Eläkelaitos päättää tarpeellisen selvityksen 
saatuaan määräajaksi myönnetyn eläke-edun 
jatkamisesta. Sitä koskeva hakemus on tehtävä 
tai selvitys esitettävä kuuden kuukauden kulu
essa määräajan päättymisestä uhalla, että elä
ke-edun jatkamisesta muuten on voimassa, 
mitä on säädetty eläkkeen hakemisesta ja 
myöntämisestä. 

39 § 
Eläke maksetaan eläkeoikeuden syntymisestä 

lukien, ei kuitenkaan ilman erityistä syytä pi
temmältä kuin kuuden kuukauden ajalta ennen 
eläkkeen hakemista. Laki on sama eläkkeen 
osan tai korotuksen maksamisesta. Eläkettä ei 
makseta kuukauden osalta. 

Sen estämättä, mitä 1 momentissa on säädet
ty, voidaan työkyvyttömyyseläke myöntää sai
rausvakuutuslain mukaisen päivärahaoikeuden 
päättymistä seuraavan kuukauden alusta lu
kien, jos eläkettä on haettu kuuden kuukauden 
kuluessa päivärahaoikeuden päättymisestä tai, 
mikäli päivärahaa koskeva päätös on annettu 
päivärahaoikeuden päättymisen jälkeen, saman 
ajan kuluessa päätöksen antamisesta lukien. 
Samoin voidaan työkyvyttömyyseläke myöntää 
päivärahan hakemista seuraavan kuukauden 
alusta, jos päivärahahakemus on hylätty ja 
työkyvyttömyyseläkettä haetaan kuuden kuu
kauden kuluessa siitä, kun päivärahahakemuk
sen hylkäämispäätös on saavuttanut lainvoi
man. 

Ehdotus 

nastetaan sellainen julkisoikeudelliseen työ- tai 
virkasuhteeseen perustuva eläke, jonka vakuu
tettu saisi, jos hän siirtyisi sanotulle eläkkeelle 
välittömästi sairausajan palkan maksun päätyt
tyä. 

4 luku 

Etuuksien hakeminen ja maksaminen 

35 § 
Eläke myönnetään hakemuksesta. Eläkettä 

haetaan oeläkkeenhakijan asuinkunnan paikal
listoimistosta siten kuin asetuksella tarkemmin 
säädetään. 

Eläkelaitos päättää tarpeellisen selvityksen 
saatuaan määräajaksi myönnetyn eläke-edun 
jatkamisesta. Sitä koskeva hakemus on tehtävä 
tai selvitys esitettävä vuoden kuluessa määrä
ajan päättymisestä. 

39 § 
Eläke maksetaan eläkeoikeuden syntymistä 

seuraavan kuukauden alusta, ei kuitenkaan 
ilman erityistä syytä pitemmältä kuin vuoden 
ajalta ennen eläkkeen hakemista. Samoin me
netellään eläkkeen osaa tai korotusta maksetta
essa. Työttömyyseläkettä ei kuitenkaan ilman 
erityistä syytä makseta pitemmältä kuin kuu
den kuukauden ajalta ennen eläkkeen hakemis
ta. 

(5 mom. kumotaan) 
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Voimassa oleva laki 

39 a § 
Yksilöllistä varhaiseläkettä suoritetaan sitä 

seuraavan kuukauden alusta, jona vakuutettu 
on täyttänyt 22 a §:n 1 momentissa tarkoitetut 
yksilöllisen varhaiseläkkeen saamisen edelly
tykset, ei kuitenkaan ilman erityistä syytä pi
temmältä kuin kuuden kuukauden ajalta ennen 
eläkkeen hakemista. 

2. 

Ehdotus 

39 a § 
Yksilöllistä varhaiseläkettä maksetaan sitä 

seuraavan kuukauden alusta, jona vakuutettu 
on täyttänyt 22 a §:n 1 momentissa tarkoitetut 
yksilöllisen varhaiseläkkeen saamisen edelly
tykset, ei kuitenkaan ilman erityistä syytä pi
temmältä kuin vuoden ajalta ennen eläkkeen 
hakemista. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 199 

Tämän lain 35 §:n 5 momenttia, 39 §:n 1 
momenttia ja 39 a §:n 1 momenttia sovelle
taan, kun niissä tarkoitettu hakemus on tehty 
tai selvitys on esitetty tämän lain voimaantulon 
jälkeen. 

Laki 
lapsen hoitotuesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan lapsen hoitotuesta 4 päivänä heinäkuuta 1969 annetun lain (444/69) 4 § seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

4 § 
Lapselle, joka on valtion, kunnan tai kun

tainliiton sairaalassa tai laitoksessa tahi muus
sa hoito- tai opetuslaitoksessa, jonka kustan
nuksiin käytetään pääasiallisesti julkisia varo
ja, ei makseta hoitotukea sen kuukauden alus
ta lukien, jota edellisen kuukauden aikana 
sairaalassa tai laitoksessa olo on kestänyt kol
me kuukautta. Laki on sama hoitotuen maksa
misesta lapselle, joka on edellä tarkoitetun 
sairaalan tai laitoksen toimesta ja kustannuk
sella sijoitettu hoitoon muualle. 

Ehdotus 

4 § 
Lapselle, joka on valtion, kunnan tai kun

tainliiton sairaalassa tai laitoksessa taikka 
muussa hoitolaitoksessa, jonka kustannuksiin 
käytetään pääasiallisesti julkisia varoja, ei 
makseta hoitotukea sen kuukauden alusta, jota 
edellisen kuukauden aikana sairaalassa tai lai
toksessa olo on kestänyt kolme kuukautta. 
Sama koskee hoitotuen maksamista lapselle, 
joka on edellä tarkoitetun sairaalan tai laitok
sen toimesta ja kustannuksella sijoitettu hoi
toon muualle. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199 

päivänä 


